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OPINEM 

SECCIÓ LOCAL 
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En el últims sis mesos, han estat diversos i variats els actes que hem 

organitzat des de la nostra secció local. El mes de juliol vam arrencar 

les nits a les escales del castell amb la presència de la Pilar López 

Serra, que sota el títol: “A l’estiu refresca’t amb plantes”, ens va explicar 

receptes de begudes saludables i refrescants. El mes d’agost va ser el 

torn de l’Empar Chaparro que ens va fer passar una divertida estona 

amb els seus contes. Va explicar un repertori de contes entretinguts i 

didàctics per a totes les edats. 
 

Com ja es tradició, la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, vàrem 

organitzar un acte institucional que va començar amb la lectura del 

manifest a càrrec de la regidora Mònica Mayor. Després, el Joan Gibert 

ens va delectar amb la seva veu recitant tres poemes molt emotius. 

Seguidament, vam entonar el Cant dels Segadors a toc de gralles a 

càrrec dels Grallers de Santa Oliva.  
 

El dia 12 d’octubre, aprofitant que era festiu, vam fer una caminada 

familiar pels voltants de Santa Oliva. Va ser una caminada amena i 

concorreguda, que va començar a les 10 del dematí i va acabar al 

migdia amb un vermut a la Plaça Europa. Una manera distreta de 

conèixer el nostre entorn. 
 

Per acabar aquesta sèrie d’actes, el passat 6 de desembre vam 

projectar el documental “Spain’s secret conflict”. Ens vam trobar a la 

Nostra Llar i vam poder veure opinions internes i externes de la situació 

en que es troba el nostre país. Per entendre millor el documental i poder 

exposar altres opinions, vam comptar amb la presència de la Mireia 

Juanola, que ens va fer una gran definició de les idees que abans 

havíem vist.  
 

Creiem que és important que els pobles tinguin vida, que la gent es 

comuniqui, s’expressi, es trobi i parli. Des de la Secció Local d’Esquerra 

de Santa Oliva seguirem treballant per organitzar actes amb aquesta 

finalitat. 

El dissabte 21 de 
gener a les 6 de la 
tarda, en motiu de la 
Festa Major Petita de 
Santa Oliva, 
projectarem, a La 
Nostra Llar, la 
pel·lícula Pa Negre, 
obra catalana, 
ambientada als anys 
de la postguerra.  
Després, realitzarem 
un col·loqui amb gent 
del poble que van 
viure aquesta època. 
Recuperem la 
memòria històrica. 

És políticament correcte? 
 
Hi ha una frase que es podria aplicar al 
nostre ajuntament: 
  
És políticament correcte...  
  
La podríem aplicar a més d’un escrit  que 
ens han fet els nostres representants  
polítics, els que hi han passat o els que hi 
són ara, no parlo de sigles, ni de colors, sinó 
d’allò de “ per què demanar un ICO, si no 
cobrant un esmentat sou un partit  polític si 
guanyaven les eleccions amb el qual 
probablement es cobriria una gran part 
d’aquet dèficit?” 
O també podríem girar-ho i dir “per què es 
demana un ICO? Potser per cobrir unes 
despeses pendents de les antigues 
legislatures.” O que aquest anguniós ICO no 
cobreix només que un 2%, si hi arriba, al 
dèficit que ens han deixat. 
  
És políticament correcte... 
 
Que els nostres actuals representants, van 
dir: 
Farem un inventari per saber del cert com 
estan les nostres arques municipals. 
Farem? Quan faran? Realment es farà? 
  
És políticament correcte... 
 
Dir que la gestió econòmica del nostre 
ajuntament no ha sigut gaire transparent  fins 
no fa gaire i que actualment  surten 
resguards de no pagaments per tot arreu, i 
nosaltres els santolivencs no en tenim ni folla 
del perquè ni d’on. Estem a una part mitja 
com a genteta que no entén res i no se l’hi 
dóna cap explicació i a més paga o pagarem, 
no reduirem despeses, no, pagarem 
augments. 
Es sabrà del cert d’on bé el nostre gran 
dèficit? 

Per un país de tots l’escola en català 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
A Santa Oliva, com a molts d’altres pobles catalans, una 
centena de persones van respondre a la crida i es van reunir 
al davant de l’Ajuntament per donar suport a aquesta 
iniciativa en defensa de la nostra llengua. La mobilització es 
va iniciar a través de les xarxes socials  per les seccions 
locals de ERC-AM i CiU i en el moment de l’acte també s’hi 
va adherir el PSC.  
 
Des d’Esquerra, vam presentar una moció al ple perquè el 
nostre Ajuntament s’adherís al Manifest en favor de l’escola 
en català. La moció va ser aprovada per majoria amb els 
vots en contra del PP. 

  

El 12 de setembre a les 7 de la 
tarda va ser el dia escollit per la 
plataforma Somescola.cat per 
concentrar-se davant dels 
ajuntaments catalans en contra de 
les sentències que imposen el 
bilingüisme a l’ensenyament català. 

Ens podeu trobar al: 
-Centre Cívic de Les Pedreres el 1r dijous 
de cada mes de 7 a 8. 
-Centre Cívic Sant Jordi el 3r dijous de cada 
mes de 7 a 8 
-Consultori mèdic de Santa Oliva, la resta de 
dijous a 2/4 de 10 de la nit. 
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3 2 Aprofitem les possibilitats que ens ofereix Santa Oliva per caminar per les seves contrades,  
farem salut i redescobrirem el nostre patrimoni. 

EL RACÓ  DELS  REGIDORS  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

? Es retallaran els sous de l’equip de govern, tal i com van dir, en el pressupost del 2012? 

EL “SAFAREIG” DE SANTA OLIVA 

FOTO DENÚNCIA 

Sis mesos després... tot segueix igual Estat de les instal·lacions municipals 

L'INFORME DE L'ESCOLA BRESSOL  

El nou govern va proposar, en el Ple extraordinari del 

passat 25 d’octubre de 2011, l’augment de les taxes de 

l’escola bressol “Les Orenetes” a partir del curs 2012-

2013. aquest fet es va argumentar amb un trist informe 

elaborat per una empresa externa, que semblava més 

un d’aquests informes que venen fum i que aquests 

darrers dies estan sent tan anomenats en els medis de 

comunicació.  

El fet sorprenent de l’informe era, sobretot, la seva data 

d’aprovació, el 26 d’abril de 2011, quan encara 

governava l’equip del PSC, i que contenia fragments tan 

sorprenents com “l’Ajuntament s’ha plantejat la reducció 

del nombre de treballadors...i ens encarreguen que 

procedim a l’estudi de la reorganització corresponent” o 

errors tan importants com dir que l’escola va ser creada 

al 2003, quan l´’any de fundació va ser el 1965. 

L’informe només ve a dir que l’escola es troba en una 

“superabundància de persones”, i que per tirar endavant 

s’ha de reduir de 9 a 7 treballadors i apa aquí ho teniu i 

ja us espavilareu! 

No podem entendre que l’actual govern justifiqués 

l’increment del preu de l’escola de 120 € a 150€ pels 

santolivencs amb aquest informe sense més dades 

econòmiques, feia la sensació de feina fuig, mira el que 

hem trobat: ens anirà perfecte per retallar personal i 

pujar preus. 

En cap moment es van fer arribar per part del consistori 

les dades contables reals, ni un estudi de les partides 

que es podien millorar. Entenem des d’ERC que la 

situació econòmica en la que ens trobem pot fer 

necessari un increment de les taxes, però abans 

demanen una feina més seriosa i compromesa amb el 

poble, on es justifiqui, si cal, la dedicació exclusiva 

d’algun regidor en buscar solucions alternatives, mirar 

on es poden minorar preus en les partides més 

importants de despeses com material i neteja o establir 

un diàleg entre equip directiu, pares i ajuntament per 

evitar la reducció de personal .  

No creieu que qualsevol pare estaria més a favor de 

pagar algun servei si se li garanteix que es manté la 

línea d'educació, la qualitat, la professionalitat i la 

sensibilitat de la que es caracteritza l'escola Bressol 

“Les Orenetes”? 

Invertir en l'educació dels nostres fills és una aposta de 

futur pel nostre poble i el nostre país. No ho oblidem. 

QUI HO HAVIA DE DIR!!!! 

Portem un xic menys de set mesos de 

legislatura i ja he quedat més que tip de la 

hipocresia existent en els plens. 

Sembla ser que, o la memòria em fa fer 

males passades, o que realment tenim el 

que es diu la responsabilitat al cul. 

Cert partit durant quatre anys es va afartar 

de dir que l’oposició no era constructiva, 

que no actuàvem amb responsabilitat, que 

dúiem a terme la política del no, que la 

seva política econòmica era la millor i ja no 

me’n recordo de quantes bajanades més.  

I qui ho havia de dir, tot allò que se’ns va 

criticar durant quatre anys, ells van i ho fan 

als plens. Si ara votem a favor d’un dels 

punts del dia som uns venuts i semblem 

nuvis i quant se’ls havia donat el suport a 

ells sembla ser que votàvem amb 

responsabilitat. Si en un ple, el nostre grup 

considerava que aquell punt no havia 

passat per comissió informativa i ens 

aixecàvem com a mesura de protesta 

abandonant el ple, érem uns 

impresentables i no mereixíem ser 

regidors. I ara, ells ho fan amb tota 

normalitat i està ben fet. Quan els votàvem 

en contra d’alguna mesura econòmica els 

posàvem pals a les rodes per tirar 

endavant el nostre poble i no érem 

responsables, i ara, perquè donem suport a 

un crèdit ICO per pagar a empreses que fa 

més de dos anys que van oferir els serveis 

al nostre poble i encara no han cobrat, som 

uns irresponsables. Quan la veritat és que 

gràcies a aquest crèdit algunes de les 

empreses, com per exemple Autocars 

Poch amb un total de 6.846,36 € amb dues 

factures (maig de 2.010 i setembre del 

2.010) o Pirotècnica Igual amb 4.393,05 €. 

(factura del dia 14 de setembre de 2.010) o 

Grup Mas Constructors amb un deute de 

83.220,41 €. (factura del dia 29 de 

setembre de 2.010) i així fins un total de 10 

empreses podran continuar treballant i 

pagar als seus treballadors. Però ells van 

votar en contra. 

Santolivencs, amb el nou govern hem guanyat molt en cultura, tenim una regidora de cultura i un assessor 
de cultura. El fet lògic és pensar que amb dos persones encarregant-se del tema tindrem activitats 
culturals per donar i vendre. Tristament la realitat ens ha deparat una altra cosa, la inactivitat cultural al 
poble.  
Què passa amb la biblioteca? Obrir dues hores de dues tardes a la setmana és suficient? 
L’acte institucional de l’11 de setembre ha estat un dels pocs que han realitzat, però hi mancava l’esperit 
de la festivitat que celebràvem. Quina catalanitat es pot esperar si el discurs el fa un regidor del PP?  
Més delicte té l’exhibició de country. Per qui no ho sàpiga encara, estava prevista pel dia 18 de desembre 
i casualment hi havia un acte el mateix dia a la mateixa hora i al mateix lloc. Que no saben quan 
concedeixen les coses ni a qui? Tots sabem quin van cancel·lar. Per un dia que organitzen alguna cosa... 
Tenint al govern dos partits afins a la religió catòlica, a qui se li acut fer venir el patge dels Reis a recollir 
les cartes el dia 23 de desembre si Jesús no va néixer fins el dia 25? O potser és que els Reis d’Orient ja 
sabien que havia de néixer i ningú ens ho havia explicat encara. Al tanto, que aquest govern santolivenc 
encara canviarà la història de la religió! Això ja no és qüestió de cultura, sinó de tradicions de tota la vida.  
Veient tots aquests fets, pagar a aquestes dues persones per fer això, potser millor que vagin a arreglar 
els fanals del poble que moltes nits estem a les fosques. 

I PER ACABAR L’ANY... 
En l’últim ple ordinari de l’any, celebrat el dia 28 de desembre, es van aprovar els punts de la concessió 
administrativa a l’Avinguda Nostra Senyora del Pilar per fer un geriàtric i l’adjudicació de la segona fase 
d’accés a Les Pedreres. Desitgem que aquesta segona fase sigui ja una realitat i dignificar i fer més 
segura l’entrada a la urbanització.  
També hi va haver la votació de la moció presentada per Esquerra que demanava l’adhesió de Santa 
Oliva a l’Associació de municipis per la Independència. Ens sap greu no poder anunciar que el nostre 
poble s’hi ha pogut adherir. El PP va votar en contra i PSC i CIU es van abstenir. 


