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L’EDITORIAL
DE L’informatiu
S’acaba el 2015 i ja han passat els sis primers mesos
del nou govern municipal. Ha estat un període molt
intens, en el que s’ha fet molta feina. Però sabem que
això només és el principi i que l’any que ve toca iniciar
projectes importants, com la redacció del POUM, la
gestió de l’herència de la música i el nou sistema de
recollida d’escombraries porta a porta. Des del govern
tenim la ferma intenció de fer-ho de forma transparent
i participativa per garantir l’èxit dels projectes.
D’altra banda, en aquests sis mesos hem estat testimonis d’un nou exemple del compromís de Sant Esteve amb la solidaritat. Arran de la crisi dels refugiats, i
de les concentracions d’indignació que durant setmanes s’han fet cada dimecres davant de l’Ajuntament,
ha sorgit un moviment ciutadà, Sant Esteve Acull, que
treballa per a conscienciar la població i per gestionar
els recursos que caldran, en el cas que s’haguessin
d’acollir persones a Sant Esteve. Des del consistori
treballarem per garantir el suport legal i l’acompanyament del procés d’acolliment.
Ara que són festes de Nadal, on gaudim del recull i el
caliu de la família i els amics, hem de ser conscients
que no tothom al món té la sort que tenim. Tinguem
doncs un record o pensament per les persones que
pateixen i que aquest Nadal, el passaran molt diferent
a nosaltres.
Us desitjo que passeu unes bones festes i tingueu una
molt bon entrada d’any 2016.
Dani Fernández Fuster
Alcalde

Resultats
electorals
a Sant Esteve
27S al Parlament
de Catalunya
A Sant Esteve hi va haver una participació rècord del
88,51% del cens electoral, molt per sobre de la mitjana a
Catalunya, que va ser del 74,95%.
Del total de 1.626 vots emesos, 4 varen ser declarats nuls,
2 varen ser en blanc i els 1.620 restants van ser per les
candidatures presentades a la província de Barcelona. La
llista més votada va ser la de Junts pel Sí amb 1.166 vots
(71,89%) seguida per la CUP-CC amb 230 (14,18%), donant
així a les llistes independentistes un 86% dels vots emesos.
La resta vots van ser per a Ciutadans (71), PP (39), PSC
(37), Unió (36), CSQEP (35), PACMA (5) i Recortes Cero (1).

20D al Congrés espanyol
A Sant Esteve hi va haver una alta participació del 77,07%
del cens electoral, per sobre de la mitjana a Catalunya, que
va ser del 70,98%.
Del total de 1.418 vots emesos, 8 varen ser declarats nuls,
17 varen ser en blanc i els 1.393 restants van ser per les
candidatures presentades a la província de Barcelona.
La llista més votada va ser la de ERC-CatSí amb 521vots
(36,95%) seguida per la de Democràcia i Llibertat amb 482
(34,18%) i EnComú–Podem amb 201 (14,26%). La resta
vots van ser per a Ciutadans (49), PP (46), PSC (45), Unió
(33), PACMA (8), PCPC (4), Recortes Cero (3) i UPyD (1).

CONTACTA’NS
Oficina d’Atenció al Ciutadà: Carrer Major, 14
Telèfons: 938 480 082 / 678 443 831 (vigilant)
Correu: ajuntament@santestevedepalautordera.cat
Pàgina web: www.santestevedepalautordera.cat

Segueix-nos a:
www.facebook.com/santestevepalautordera
@aj_santestevep

Nota: L’autoria de totes les fotografies d’aquest butlletí és de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, excepte si al peu de la
imatge se n’indica una altra procedència. La foto de portada ha estat cedida de l’arxiu de Mar Fernández.
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Canvis en les taxes 2016

Així doncs, els valors de la taxa de recollida d’escombraies
queden en les següents quantitats:

El Ple del 2 d’octubre va acordar –per unanimitat- modificar
algunes de les taxes fiscals de l’Ajuntament de Sant Esteve.
Impost sobre béns immobles: per raó de continuar mantenint la quota a satisfer en el mateix nivell de l’exercici 2015
i disminuir l’augment derivat de l’increment del 10% que
tindran els valors cadastrals amb motiu de la darrera revisió
cadastral realitzada, s’estableixen nous tipus impositius:

Tipologia d’immoble

Taxa

habitatges particulars

156,24 €

botigues, comerços, despatxos i similars

213,87 €

habitatge + activitat en el mateix espai

213,87 €

Naturalesa

Tipus 2015

Tipus 2016

tallers i indústries de fins a 10 treballadors

278,61 €

Urbana

0,92%

0,84%

350,33 €

Rústica

0,50%

0,46%

bars, restaurants, supermercats, així com tallers i
indústries amb més de 10 treballadors

En el preu públic per utilització de local: S’hi afegeixen les
tarifes per fer servir l’edifici de l’escola vella i el Corral de
Can Molins, en la forma següent:

Taxa pel servei de recollida d’escombraries: baixar totes
les tarifes en un percentatge d’un 10%, per raó de compensar la no aplicació de l’IVA que enguany realitza el Consorci de Residus del Vallès Oriental en la seva facturació, cosa
que no passa en la facturació corresponent a l’abocador o
incineradora que segueix sent amb l’IVA.

Preu/hora

No es redueix més la quota a satisfer, malgrat tenir marge
per fer-ho, per fer front al cost que suposaran els canvis
que s’implementaran en el servei durant el 2016.

Per activitats de caràcter o d’interès general

10,00€

Per activitats de caràcter o d’interès privat

20,00€

Calendari Fiscal 2016
Impost

Data començament
període de pagament

Data finalització
període de pagament

Impost sobre vehicles

5 de febrer

5 d’abril

IBI d’urbana 1ª fracció 50%

7 d’abril

7 de juny

IBI d’urbana 2ª fracció 50%

8 de setembre

8 de novembre

Taxa escombraries

3 de juny

3 d’agost

Taxa cementiri

3 de juny

3 d’agost

Taxa guals

3 de juny

3 d’agost

IBI rústica

4 de juny

4 d’agost

IAE

8 de setembre

8 de novembre

Festes locals 2016
El Ple del 2 d’octubre va acordar que les festes locals pel 2016 a Sant Esteve seran:
- El dilluns que segueix al primer diumenge del mes d’agost, Festa Major del municipi, que per a l’any 2016
aquest dia serà el dia 8 d’agost.
- El dilluns 31 d’octubre de 2016, Festa de Tardor.
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L’Ajuntament adquireix els
números 1 i 3 A del carrer Major
per a construir-hi una plaça
El Ple del 2 d’octubre va acordar – per 7 vots a favor i 3
abstencions - d’aprovar l’adquisició, mitjançant la compra,
dels edificis números 1 i 3A del carrer Major per la suma
total de 291.300,00€ (despeses de notari i registre a banda), amb la finalitat de, previ enderroc de les edificacions
existents, disposar d’aquests dos solars per constituir una
plaça pública confrontada a l’edifici de la Casa Consistorial, obtenint un nou espai públic per activitats cíviques i
socials al centre del nucli urbà.
Alhora, suposarà una millora del carrer Major per l’esponjament que aquest espai obert implicarà i a la vegada,
generarà la possibilitat de perllongar la zona per vianants
del nucli antic, des del carrer Major fins al parc de davant
de l’església, millorant també les voreres i el paviment del
carrer Àngel Guimerà
El finançament de la compra es realitza amb el canvi de
destinació d’una subvenció de 150.000 € de la Diputació
de Barcelona, originalment destinada a la construcció d’un
pou, que per retard de les prospeccions no es podrà dur a
terme fins el 2016, cosa que hagués provocat la pèrdua de
la subvenció. Addicionalment, es demana a la mateixa Diputació un crèdit a interès zero i per 10 anys de 135.000 €.

La valoració dels immobles ha estat feta a preus de mercat (130.000 € per la finca cantonera, el número 1, i 95.000
€ pel número 3A) i en el preu dels convenis de compravenda, en el primer s’hi han inclòs 30.000 € per la feina de demolició del número 1, que ja estava gairebé acabada, i s’hi
han afegit 30.000 € més com a contractació d’obra per fer
la demolició del número 3-A, que es farà simultaniament a
la finalització de la primera, deixant l’espai uniformement
acondicionat.
Carrer Major número 1
Valor de l’immoble (amb enderroc acabat)
Ampliació enderroc número 3-A

190.000,00 €
160.000,00 €
30.000,00 €

IVA ampliació enderroc

6.300,00 €

Carrer Major número 3A

95.000,00 €

Despeses de notari, registre i gestió (núm.1)

840,00 €

Despeses de notari, registre i gestió (núm.3A)

730,00 €

TOTAL

292.870,00 €

Mocions de suport aprovades en el
Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve
Des de l’estiu, el Ple de l’Ajuntament
de Sant Esteve ha donat suport a
diverses mocions, sempre per la unanimitat dels seus integrants:
El Ple extraordinari del 9 de setembre va aprovar una moció de suport
a l’acollida de població refugiada
víctima dels conflictes armats a la
Mediterrània.
En el Ple ordinari del 2 d’octubre es va
incloure un punt d’urgència per aprovar una moció de suport al President
Artur Mas, l’ex-vicepresidenta Joana

Ortega i la consellera Irene Rigau per
a la seva imputació judicial per l’organització del 9N. En el mateix Ple es va
aprovar que l’Ajuntament pengés una
estelada al balcó.
Finalment, en el Ple extraordinari
del 25 de novembre, es va aprovar
una moció de suport a la resolució
del 9 de novembre del Parlament de
Catalunya, on es va declarar solemnement l’inici del procés de creació d’un
estat català independent en forma de
república.

Modificació del pressupost 2015
El Ple del 2 d’octubre va acordar – per 7 vots a favor i 3
abstencions- aprovar una modificació de crèdit d’augment
per un total de 393.000 €, repartits en diverses partides del
pressupost 2015, donant cabuda a diverses subvencions
rebudes per part de la Diputació, no previstes en el pressu-

post inicial - així com també la seva despesa -, i també a la
operació d’adquisició d’immobles del carrer Major, permetent també les actuacions de millores dels parcs infantils i
el trasllat de l’arxiu municipal, així com augmentar les despeses imprevistes per reparacions vàries sobrevingudes.

I - PARTIDES QUE ES SUPLEMENTEN o HABILITEN:
Partida

Pressupost

Augment

Nova consignació

912.100.00 retribucions alts càrrecs

61.397,95

6.732,30

68.130,28

912.100.01 retribucions grups polítics

2.332,20

43,18

2.375,38

920.226.04 despeses diverses (notarials)

3.000,00

6.000,00

9.000,00

920.270.00 despeses imprevistes

15.000,00

7.451,05

22.451,05

324.480.02 subvenció Club Futbol

1.000,00

1.500,00

2.500,00

338.490.03 subvenció Grup Joves

2.000,00

2.000,00

4.000,00

232.480.08 subv. Fons Català Desenvolupament

3.000,00

1.500,00

4.500,00

IAE 231.480.10 ajuts cohesió social

0,00

23.893,50

23.893,50

151.600.00 compra d’immobles

0,00

291.300,00

291.300,00

30.000,00

4.300,00

34.300,00

0,00

28.538,82

28.538,82

8.000,00

19.741,15

27.741,15

161.609.05 treballs sondeig i projecte pou
459.619.02 habilitació arxiu i serveis socials
459.610.02 arranjament parcs i jardins
SUMA AUGMENTS

393.000,00

II - FINANÇAMENT:
A) MAJORS INGRESSOS QUE S’UTILITZEN, no previstos inicialment en el Pressupost:
Partida

Augment

761.00 Aigües Vallflorida, aportació sondeig/projecte pou

4.300,00

461.98 subvenció Diputació BCN, programa cohesió social

23.893,50

461.08 subvenció Diputació BCN, reactivació econòmica

30.939,83

461.08 crèdit-caixa Diputació BCN, compra immobles

135.000,00

SUMA (A) MAJORS INGRESSOS

194.133,33

B) PARTIDES QUE ES MINOREN o REDUEIXEN:
Partida

Pressupost

Baixa

Nova consignació

920.227.08 treballs empreses (recaptació Diba)

32.000,00

31.866,67

133,33

161.609.06 construcció pou

150.000,00

150.000,00

0,00

179.609.01 escullera riera Vallmanya

17.000,00

17.000,00

0,00

SUMA (B) MINORACIONS

TOTAL FINANÇAMENT (A +B) = 393.000,00

198.866,67
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La Festa Major, la Festa de Santa
Margarida i la Festa de Tardor
Com cada any, en els tres mesos que van des de principis d’agost fins a principis de novembre, encadenem les tres festivitats del poble, on tothom pot gaudir de múltiples activitats en diverses disciplines: jocs infantils, tallers, actuacions
musicals, màgia, balls populars, àpats i festes.

Festa Major
Va tenir lloc del 31 de juliol al 3 d’agost i s’inicià amb un
original i operístic pregó de Festa Major a càrrec d’Albert
Demestres, que va fer participar als assistents en la “performance” musical, sense deixar indiferent a ningú.

de dies les activitats es van desenvolupar amb normalitat,
tot i que per precaució, els concerts del dissabte es van
celebrar finalment al teatre.

Malgrat que el divendres al vespre les actuacions previstes
a la Plaça es van haver de suspendre per la pluja, la resta

Les actuacions de Pau Figueres i Joan Dausà van fer petit
el teatre i la Plaça va estar molt concorreguda en el Ball
Tirat, i les actuacions musicals de diumenge i dilluns.

Albert Demestres, pregoner d’enguany

Joan Dausà, “Cantant a la Mireia”

Actuació del grup “Port Bo” que va omplir la Plaça i va oferir el seu habitual repertori d’havaneres i cançons del país
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Festa de Santa
Margarida
La Festa organitzada pels veïns del
barri de Santa Margarida el 4, 5 i 6
de setembre, va tenir els elements
festius habituals, com el s concerts,
les havaneres, la cercavila i la marxa,
i aquest any s’hi va incorporar la 1ª
trobada de cotxes clàssics, que va ser
molt exitosa.

Festa de Tardor i
Fira Medieval

Vehicles pariticipants en la trobada de cotxes clàssics

L’associació de Joves es supera any
rere any i enguany ha organitzat una
festa que ha fet les delícies de petits
i grans. Actuacions espectaculars, el
bosc del terror, el concurs d’arrossos,
la cursa de llits i una intensa guerra
de bombardes, van destacar en un
programa on no hi va faltar de res.
I tot, conjuntament amb una nova
edició de la Fira Medieval, que un
cop més va ser molt concorreguda, i
que va ser visitada per la Grossa de
Cap d’Any.
La Grossa de Cap d’Any fent de les seves durant la Fira Medieval (Foto: pàg. facebook La Grossa)

Guerra de bombardes !!!
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Actuacions en infraestructures
i equipaments municipals
Aparcament de
l’Escola Vallmanya
Abans de començar el curs escolar 2015-2016 es va
procedir a la millora de l’aparcament davanter de l’escola,
el de la rotonda. Les accions que s’hi han dut a terme són:
compactació del ferm, instal·lació de tubs pel drenatge
de l’aigua, realització d’un nou accés pavimentat amb pas
de vianants i pintar de colors visibles els separadors de la
zona de pas per vianants.

Millores al pati de l’escola
També abans de l’inici de curs, la brigada va insta·lar un
nou abeurador al pati d’infantil de l’escola i va plantar al
pati de primària els arbres que l’AMPA va comprar. Les
espècies plantades són til·lers, auró blanc i lledoners.

Carrer Joan Baixas
Al carrer de Joan Baixas s’hi han realitzat una sèrie
d’actuacions per facilitar-ne el trànsit. S’han traslladat els
contenidors que hi havia al carrer Nou i ara no es permet
estacionar al cantó sud del carrer. S’hi han pintat els
carrils de circulació dels dos sentits i durant els primers
mesos de 2016 es durà a terme la ampliació de la vorera
de la zona d’estacionament.

Camí de Can Nadalet
S’hi ha instal·lat una tanca a la part exterior del camí, que
n’ha millorat la seguretat.
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Neteja Riera Vallmanya

Millores al pavelló

A finals de juliol es va fer una neteja a fons de la riera Vallmanya al seu pas entre Can Ribes i Can Record.

A l’interior del pavelló s’ha substituït en un dels fons de la
pista el recobriment de fusta de la paret, deteriorat per la
humitat, per un altre d’escuma més tou. I a l’exterior, a la
zona del parc infantil, s’han podat els arbustos i retirat els
gronxadors per la seva antiguitat i trobar-se en mal estat.

Nou horari del pati
de les escoles velles
Per ordenar l’ús de l’espai públic del pati de les escoles
velles, s’ha establert un nou horari.

Nous panells informatius
al poble
Per fer arribar la informació dels anuncis oficials i edictes de l’Ajuntament, s’han instal·lat una sèrie de panells
informatius a la façana de l’Ajuntament, la Plaça Major i la
Plaça de Santa Margarida, que s’uneixen al ja existent del
parc infantil de Can Ribes.

Parcs infantils
de l’Església i Can Ribes
Durant el mes d’octubre es van fer millores a dos parcs
infantils del poble. A Can Ribes, es va canviar part del
mobiliari de jocs i es va pintar tot de nou, així com la tanca
perimetral.
Al parc de l’Església es van redistribuir els jocs per zones
d’edat i s’hi ha incorporat nous jocs basats en el conte del
‘Patufet’, amb dibuixos de la Pilarín Bayés.
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Canvis en el servei
de recollida d’escombraries

Contenidors de recollida selectiva al carrer Joan Baixas.

La plaça de l’Esglèsia sense els contenidors soterrats.

La plaça Pau Casals sense els contenidors soterrats.

La plaça Major sense els contenidors soterrats.

El servei de recollida d’escombraries està sent objecte
d’una forta transformació, que continuarà durant el 2016 i
que s’està planificant amb el Consorci de Residus del Vallès Oriental. Les mesures que s’han pres en aquest segon
semestre de 2015 han estat:
Increment de la recollida selectiva en el punt de recollida
del carrer de Sant Elies amb el carrer de Joan Baixas.
Trasllat del punt de recollida del carrer de Joan Baixas al
carrer Nou.
Eliminació dels punts de recollida amb contenidors soterrats del nucli de Sant Esteve.
Els punts de recollida del centre, reforçats amb nous contenidors, són els indicats en el planell adjunt.
Plànol de situació dels contenidors

11

Pràctiques que cal evitar com
a usuaris del servei d’escombraries
El servei de recollida d’escombraries, perquè sigui eficaç i
el màxim d’econòmic pel municipi, i per tant en les taxes
dels vilatans, ha de ser realitzat correctament per part dels
usuaris, doncs una quantitat d’impropis en la recollida
selectiva, penalitza el servei i el cost que té.
D’altra banda, s’han detectat una sèrie de males praxis
per part d’alguns usuaris, que des de l’Ajuntament demanem si us plau, que s’evitin, ja que a part de que poden
ser objecte de sanció, segons les ordenances municipals,
embruten i deixen el paisatge urbà força deteriorat.
Les pràctiques que s’han d’ evitar, ja que la seva recollida no està inclosa en el servei i que s’han de gestionar
diferent:

Els equips elèctrics i electrònica en general, s’han de dur a
la deixalleria.

El cartró s’ha de plegar i deixar dins del contenidor. Si no hi
cap, s’ha de dur a la deixalleria.

La poda, pel seu volum, no s’ha de llençar als contenidors
d’orgànica. S’ha de dur a la deixalleria.

La fusta no és cap material de recollida selectiva dels
contenidors. S’ha de dur a la deixalleria.

Els mobles i els voluminosos, no s’han de deixar als contenidors. Es poden dur a la deixalleria, o es pot trucar al servei de
recollida de voluminosos, al telèfon 902 13 31 13.
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Es constitueix Sant Esteve Acull,
entitats i persones per
l’acolliment dels refugiats
Ara fa pocs mesos, la televisió ens va servir a taula i
al sofà la imatge d’un nen sirià de tres anys mort a les
platges de Turquia. De sobte, les consciències occidentals
s’adonen d’una tragèdia que ja porta anys de recorregut:
milers de persones, moltes d’elles infants, moren cada
any en l’intent d’arribar a Europa. Quatre anys de guerra a
Síria han fet centenars de milers de morts i 4 milions de
desplaçats. Una única imatge, però, va fer saltar els mecanismes d’empatia que encara ens queden als europeus,
ofegats sota blackfridays, cybermondays i d’altres estris
de distracció massiva.
Pallassos sense fronteres va reaccionar convocant concentracions a les places del país per guardar minuts de
silenci que, com ens recordaven, eren, sobretot, anys de
vergonya. Vergonya per una Europa que tanca fronteres,
per una Europa que cada cop més es limita a l’euro i oblida
compartir el pa, per una Europa que provoca la mort de
3.000 persones que s’ofeguen en la Mediterrània cada
any. D’aquesta vergonya, molts pobles de Catalunya han
extret la força per mobilitzar-se i crear grups d’acollida als
refugiats que han de venir. A Sant Esteve hem creat Sant
Esteve Acull; a Palau, una taula d’acollida; a Vilamajor, una
coordinadora; a Sant Celoni, Sant Celoni Acull... i així a
molts d’altres llocs.

Una reunió de Sant Esteve Acull a les dependències de l’ajuntament

Sant Esteve Acull, on ens trobem entitats com l’Associació
Cultural o Sant Esteve Solidari i persones a títol personal,
ha nascut d’una vergonya concreta, Síria, però pretén ocupar-se d’altres. Des del començament ens hem plantejat
la necessitat d’acollir no només les persones refugiades
de la guerra de Síria, sinó també els refugiats econòmics…
sense oblidar les persones empobrides que ja viuen entre
nosaltres. Volem que Sant Esteve sigui un poble acollidor. I
què hem fet? Accions de sensibilització (xerrades, cinema), accions de recollida de diners i de material per enviar
a Síria i, a finals de novembre, la primera trobada del que
ha de ser una coordinadora de grups d’acollida del Baix
Montseny: Baix Montseny Acull.
I tot, absolutament tot, ho fem des del convenciment que
només la justícia social ens farà lliures com a persones,
com a poble i com a país. No és caritat, és justícia. I com
sempre hi ha un poeta que ja ha dit les coses, ens acomiadem amb un poema de Francesc Garriga:
abandoneu la caritat,
no és de justícia.
la caritat pidola algun perdó,
i emmalalteix

Imatge d’un de les concentracions realitzades a Sant Esteve

El que ara ens preguntem és què espera el govern espanyol per acollir les aproximadament 15.000 persones que
han d’arribar fugint de la guerra a Síria i d’altres guerres
(potser que passin les eleccions?). El govern de Catalunya
està preparat i en reclama l’arribada. A Sant Esteve, en
l’àmbit institucional, tant l’Ajuntament com els tres grups
polítics que en formen part (CiU, CUP i ERC-IxStE) coincideixen en la voluntat de treballar per acollir els refugiats.

justícia no deu oblit ni llàgrima.
fa el que ha de fer:
partir-se el goig i compartir el silenci.
Per a més informació:
Facebook de Sant Esteve Acull
Facebook de l’Ajuntament de Sant Esteve
Trucant a l’Ajuntament: 93 848 00 82
Les reunions ordinàries són els dimecres alterns,
a l’Ajuntament, de 20 a 21 hores
Sant Esteve Acull

13

Recollida de material d’ajuda
humanitària per enviar a Síria
Una de les activitats que s’han portata terme, des de Sant
Esteve Acull, ha estat la recollida de material humanitari
per enviar a Siria a través de l’ Associació Sirio Catalana
per la Llibertat i la Democràcia i el Comitè de Solidaritat
amb el Poble Sirià.
Gràcies a la col.laboració ciutadana hem obtingut el segünent de material:
28 pots de llet infantil en pols, 38 paquets de bolquers, 33
paquets de compreses , 55 kilos d’arròs, 64 kilos de llegums, 45 llaunes de conserves, 1 caixa de material escolar
( donació de l’ Ampa de l’ Escola Vallmanya)
Tota aquesta ajuda anirà directament als grups de refugiats que no poden sortir de Siria.

Sair, ja vinc
Dia 1. Els meus pares estan tristos,
se’ls nota en la mirada. La guerra
continua, les bombes augmenten, les
persones es cansen, la gent es mor
de gana i l’esperança es va apagant
en els ulls de tots els sirians. Em fa
pena que en Sair, mon germà, amb
només 4 anys no hagi pogut sortir
cap dia al carrer i, si ho ha fet, ha
estat a coll del pare per anar a refugiar-nos dels atacs aeris. Ja portem
massa anys així i la cosa sembla que
empitjori en comptes de millorar.
Però espero que la nostra sort canviï,
que puguem marxar del nostre país.
Avui a les 7 del matí sortirem dels antiaeris, aquest lloc que ens ha protegit
durant tants anys de les bombes i del
fred després que la nostra casa fos
destruïda.
Dia 2. El pare em desperta silenciosament, ma mare està vestint a en
Sair, mon pare també es vesteix i
em diu que em vesteixi de pressa.
M’abrigo bé i agafo el meu peluix, sé
que tinc 14 anys i que ja sóc gran per
tenir-ne un però va ser l’únic que vaig
poder agafar abans que s’ensorrés
la nostra casa. Sortim d’allà i, quan
estem a 100 metres, una bomba cau
a sobre de l’antiaeri i explota tot. L’ona
expansiva em fa sortir volant, em

dono un cop molt fort al braç i quan
aconsegueixo posar-me dret, veig a
ma mare que està plorant. Mon pare
té les mans plenes de sang i un trau
al cap. Vaig corrents cap allà quan de
sobte veig en Sair estès a terra. No
es desperta, no obre els ulls. Perquè
no els obre? Crido perquè es desperti,
però no ho fa. Mon pare m’abraça i
ma mare encara plora i crida intentant fer-lo despertar. Sento gent que
corre carrers amunt, carrers avall i, sí,
per molt dur que pugui sonar, hem de
continuar. M’aixeco i vaig corrents a
agafar el meu peluix i el deixo al costat d’en Sair, vull que el tingui quan
estigui allà dalt. Cuida’m Sair, salva’ns
a tots.
Arribem a la patera. No em sorprèn
veure famílies com la meva, aquí.
Ràpidament pugem tots a una petita
barca de seients durs, freds i incòmodes. El viatge comença però jo no
tinc ganes de marxar, en Sair ha mort
i no he pogut fer res per evitar-ho. Els
meus pares tenen la mirada perduda i aquell país on he nascut s’està
destrossant, arrasant tot allò que es
posa pel mig. Per què la guerra ha
de ser així? Per què s’emporta gent
innocent? Quina culpa en té el poble?
Tinc massa preguntes i no obtinc cap

resposta. Estic cansat, vull plorar, vull
que en Sair estigui amb mi, vull que
torni, torna Sair, vine amb mi, fes-me
riure com sempre ho feies.
Dia 4. Una gota de pluja em treu del
meu somni profund. Després de 2
llargs i durs dies, on he pensat, reflexionat, plorat i estimat, el conductor de
la barca diu que estiguem tranquils
que ja estem arribant. Però estem
espantats, la pluja augmenta, les
onades creixen i la gent com jo mai
havíem vist el mar. El pare m’abraça
i em xiuxiueja a l’orella que no tingui
por, que després d’una tempesta
sempre surt el sol. Tinc gana i set. El
sol no surt. La mare no parla, porta
dos dies així i el pare m’ha dit que
necessita temps per assimilar-ho i
que, passi el que passi, he de ser fort.
Les mans em tremolen del fred, les
onades xoquen contra la patera i l’aigua ens esquitxa. Sento la mare que
em crida, en girar-me em diu que en
Sair m’estimava molt i que ella també
m’estima moltíssim. En qüestions de
segons una onada engoleix la patera i
en un obrir i tancar d’ulls em trobo intentant pujar a la superfície per poder
respirar... Mare, pare, us estimo. Sair,
ja vinc.
Història escrita per Júlia Pou
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OPINIÓ
GRUPS
MUNICIPALS
Compromesos
amb Sant Esteve
Arribem al final del 2015 amb la sensació que el primer mig any de govern ha
passat molt ràpid. El treball al govern
municipal és molt intents i volem que
totes les regidories disposin dels recursos
necessaris pels seus projectes.
Durant aquests mesos s’ha realitzat
molta feina en l’organització interna de
l’Ajuntament, i també s’ha posat focus en
preparar els primers projectes a engegar
des del govern. El grup municipal de CiU
hem plantejat l’any 2016 com un punt de
partida del que ha de ser el mandat de
quatre anys i el desenvolupament del programa de govern, pactat amb ERC-IxStE.
Projectes com la redacció del POUM,
l’herència de la música o el seguiment
del procés de construcció de l’institut de
Can Record, estan a dalt de tot, juntament
amb la realització de l’auditoria econòmica de l’Ajuntament, per la qual comptarem
amb el suport de la Diputació. Però no
s’ha d’oblidar treballar en la definició i
redacció d’un pla d’acció cultural, que
inclogui el desenvolupament d’usos de
les escoles velles per part de les entitats
i els joves, així com seguir avançant en
la millora contínua de la comunicació i la
transparència. Ambdós projectes també
es fan amb el suport de la Diputació.
Un altre projecte que serà important és el
de la construcció d’una plaça nova al poble, al davant de l’Ajuntament, que dotarà
al municipi d’un nou espai i completarà la
transformació urbanística del casc antic
del nucli de Sant Esteve, que quedarà
completament al servei dels vianants, ja
que a la vegada s’estendrà el paviment de
llambordes del carrer Major fins arribar a
la cantonada del carrer Joaquim Blume i
també es refaran el paviment i les voreres
–més amples- del Carrer Àngel Guimerà.
La viabilitat econòmica de l’operació ha
estat ben estudiada i es farà sense afectar altres projectes d’obres previstos, com
són la millora de carrers, un nou parquet

del pavelló i la rehabilitació de les cases
dels mestres per destinar-les a habitatge
d’emergència social.
Però si hi ha una ferma aposta, no només
d’aquest grup municipal, sinó de tots els
grups del consistori, és la d’implantar
el proper any el servei de recollida de
residus porta a porta. Els objectius 2020
marcats per directives de la UE, pel que fa
al reciclatge, i l’increment continu previst
dels costos dels serveis d’abocador o
incineració del rebuig, marquen un punt
d’inflexió que ens indica que ha arribat
el moment de fer el pas, i que si no ens
preparem ara, més car i més difícil serà
fer-ho com més ens apropem al 2020.
D’altra banda creiem que també ens
hem d’autoexigir ser més exitosos en el
percentatge de recollida selectiva, que ja
fa temps que el tenim encallat al voltant
del 40%.
Són projectes ambiciosos. Des del grup
municipal de CiU i el govern municipal,
també ho som. Tenim molta feina per fer.
La volem fer tota i la volem fer bé. Aquest
és el nostre compromís.

Bon Nadal i Feliç Any Nou!
Grup municipal de CiU

La CUP treballa
i col·labora
per millorar
Sant Esteve
La legislatura ha començat de manera
ben diferent a la dinàmica que es va instaurar en els quatre anys anteriors. I quan
diem ben diferent volem dir millor: per primera vegada en molts anys, l’oposició de
la CUP sentim que els nostres arguments
i les nostres propostes són escoltades i
incideixen en les polítiques de l’equip de
govern. I aquest nou ambient es reflecteix en el dia a dia i en la col·laboració
activa en la feina de l’Ajuntament.
Tanmateix, no és només una qüestió de
millora de l’actitud de l’equip de govern.
Sovint, des de la CUP, ens congratulem del
gir que han fet les polítiques del govern
municipal. Constatem, amb sorpresa, que

algunes de les polítiques han virat cap als
posicionaments de la CUP i que, en molts
aspectes, estan desenvolupat el nostre
programa. Us en citem un parell d’exemples.
El programa electoral de la CUP proposava l’adopció del sistema de recollida porta
a porta i l’eliminació dels contenidors
soterrats, sempre que comptés amb la
unanimitat del consistori. L’alcalde ho ha
anunciat públicament després de comptar amb el nostre suport explícit
El programa de la CUP posava com a prioritat en matèria de joventut la creació d’un
casal de joves autogestionat. El regidor de
cultura ha garantit aquest model de casal,
i joves de l’assemblea local de la CUP hi
estan treballant conjuntament amb el
regidor.
També treballem amb l’equip de govern
en temes com la sensibilització en relació
als refugiats sirians (aportant la nostra
experiència personal i com a partit en
temes de solidaritat), i la definició de l’ús
que es dóna a l’herència per a l’ensenyament de la música (compartint l’extensa
recerca realitzada durant els primers
mesos del 2015).
Les coincidències i el treball en comú de
govern i oposició són, sens dubte, beneficioses per a Sant Esteve. Fer oposició
constructiva també.
En aquest sentit, hem presentat les
nostres reserves pel que fa al projecte
de construir una nova plaça enfront de
l’Ajuntament. Davant la possibilitat que
es construís un edifici de tres plantes a
la cantonada del carrer Major amb Àngel
Guimerà, el consistori ha decidit adquirir la propietat en qüestió i l’adjacent, la
qual cosa ha suposat una despesa d’uns
300.000€, als quals caldrà sumar els
200.000€ que costarà la urbanització de
la plaça. Estem parlant d’una quantitat
de diners força important, que acabarem
pagant tots de la nostra butxaca.
Realment cal aquesta plaça, a Sant
Esteve? Sens dubte, hi ha necessitats
molt més urgents en el nostre poble. Per
citar-ne algunes: un bon pla de mobilitat, que realment faciliti la circulació de
vianants i bicicletes per carrers, voreres,
camins, i resolgui d’una vegada per totes
la impossibilitat de transitar a peu, amb
cotxets, patinet, bicicletes; una auditoria
de debò, duta a terme per un organisme
extern i independent, amb què es puguin
airejar, com a mínim, els comptes dels
darrers quatre anys.
Des de la CUP de Sant Esteve creiem que
aquesta plaça és una solució d’urgència que l’únic que fa és emmascarar el

problema de fons: que Sant Esteve no té
un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), i que, per tant, es regeix per unes
normes subsidiàries de l’any 82 obsoletes,
que no protegeixen el patrimoni arquitectònic del nostre poble ni permeten
mantenir la idiosincràsia del carrer més
emblemàtic de Sant Esteve.
Des d’aquí instem el govern de Convergència i ERC a posar fil a l’agulla per tal de
redactar un POUM consensuat per a Sant
Esteve. Fa dues legislatures i uns 7 anys
(2008), amb l’actual alcalde com a regidor
d’urbanisme, es van fer els primers passos per a l’elaboració del POUM, que va
quedar aturat amb l’esclat de la bombolla
immobiliària. Ara cal reprendre la feina i
acabar-la.
Grup municipal de la CUP

Feina ben feta
Amb gairebé 200 dies de govern des
d’ERC-IxStE us volem explicar una mica
quines tasques hem pogut desenvolupar
i quin es l’estat dels compromisos que
vàrem prendre en el nostre programa
electoral.
Tal i com ja us explicàvem en el nostre
programa veiem des de fora un consistori
molt apàtic on en els últims 4 anys no hi
havia hagut inversions visibles ni projectes a la vista.
Doncs efectivament en el àmbit de Serveis
Socials no hi havia un projecte definit,
s’anava fent el dia a dia però els projectes
com habitatge social, treball i plans d’ocupació, brillaven per la seva absència.
El mateix passava en Obres i Serveis, alguns projectes que eren de vital importància estaven aturats i sense cap previsió
de dur-se a terme.

la solució (val a dir que aquest projecte
faraònic es farà conjuntament amb el
benentès dels 3 partits polítics).
L’inventari de carrers de Sant Esteve que
vàrem proposar, ja s’està portant a terme.
Ara per ara el Carrer Joan Baixas s’ha
endreçat i s’acabaran arreglant els vorals
perquè els vianants hi puguin caminar
amb cotxets o cadires de rodes ja que
ara per ara no es pot. Hem pintat també
alguns passos de vianants per millorar-ne
la seguretat a l’hora d’anar a peu.
S’han comprat senyals noves i mica en
mica s’anirà posant ordre als carrers.
Estem actualment intentant solucionar un
problema molt gran al carrer til·lers, ja que
el clavegueram soterrani s’ha ensorrat en
un tram molt profund.
Des de Serveis Socials s’ha incrementat la
partida en un 5% més de pressupost per
aquest 2016 donada la perllongada durada de la crisi que pateixen les famílies.
Val a dir que enguany, les famílies, varen
sol·licitar 17 beques de menjador escolar
de l’ Escola Vallmanya. El Consell Comarcal només ha becat 7 famílies al 50%. Deixant a les altres 10 restants sense ajuts.
Des de Benestar Social hem becat amb
fons de l’Ajuntament 7 famílies, mentre
que les altres 3 restants quedaven fora
per estar per sobre el llindar econòmic.
El proper projecte que volem realitzar
aquest 2016 es habilitar 2 habitatges
d’emergència social que estaran situades
a les antigues cases dels Mestres. Justament al costat de l’ambulatori.
Vàrem tenir una reunió amb la Directora
de Serveis Territorials de Sanitat per preguntar i esbrinar si hi hauria probabilitat
en que ens construïssin un ambulatori
nou. Però per sorpresa nostra ens va
felicitar pel bon estat , la netedat i organització que hi ha. Vàrem plantejar-li també
que durant el mes d’agost l’ambulatori
quedava sense atenció al públic i que hi
havia usuaris que es veien perjudicats
pel fet d’haver de baixar a Palau. Ens va
comentar que aquest tema miraria de
deixar-lo resolt per aquest any.

Els 2 regidors hem entrat amb molta
empenta, amb moltes ganes de fer coses
i projectes per les nostres veïnes i veïns
de Sant Esteve.

En quant a obres i serveis, està en projecte realitzar aquest 2016 l’acabament
dels horts urbans, amb un tancat ben fet,
una caseta per les eines i la vorera ben
acabada.

Des de les nostres regidories vàrem
defensar la realització del POUM ( el qual
està projecte i es farà en aquesta legislatura), solucionar Sí o Sí el problema amb
les escombraries.

Tenim també el projecte de posar bústies
per aquelles cases que queden en zones
mes allunyades per tal de facilitar el servei de correus i comunicació.

Tant CDC com ERC-IXST creiem que la
Implementació del Porta a Porta serà

Bon Nadal a tothom.
Grup Municipal de ERC-IxStE
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Marató del
Montseny.
5a edició.
El 8 de novembre es va celebrar
a Sant Esteve, amb gran èxit de
participació, la cinquena edició de
la Marató del Montseny, que es consolida per la seva duresa, bellesa i
èxit de participació, com una de les
curses de més qualitat de la península Ibèrica. Enguany el recorregut
era de 44,5 km i 2.800 m de desnivell positiu, assolint el cim del Turó
de l’home com a punt més alt de la
cursa. La llista d’inscrits va tornar
a reunir atletes de gran palmarès
nacional e internacional.
Els guanyadors en categoria masculina van ser: Manuel Merillas (4h
17’), Andreu Simon (4h 21’) Dani
Aguirre (4h 27’). I a la categoria
femenina: Oihana Kortazar (4h 52’),
Gemma Arenas (4h 54’), Marta
Molist (5h 05’).
En el marc de la Marató també es va
disputar la cursa vertical de La Sitja
del Llop, amb sortida al poble del
Montseny i final al Turó de l’Home.
6,6kms explosius amb gairebé 1200
metres de desnivell positiu. I es va
organitzar també una marxa solidaria de 10km amb la Marató de TV3,
dedicada aquest any a les malalties
metabòliques de la diabetis i la
obesitat.
La pròxima edició de la Marató es
disputarà el dia 23 d’octubre de
2016. Però abans, el més de maig
gaudirem del tradicional cap de
setmana de la Trail Sant Esteve,
amb les seves dues distàncies de
27 i 13 km i la Mini Trail del dissabte. I el mes anterior, el 2 d’abril,
s’haurà disputat una nova versió la
Ultra Montseny amb 80 km i 4.500
metres de desnivell, consolidant
així el massís del Montseny i el
poble de Sant Esteve com a lloc de
referència de les curses de trail de
muntanya.
AE Montseny

És Nadal,
és temps
de pastorets

Gossos
en adopció
a Can Clarens
A Can Clarens (Vallgorguina), des de fa uns mesos tenen
dos gossos que varen ser trobats a Sant Esteve i que no
portaven xip. Són en BUFFY i en LLAM i necessiten una
família. Si en voleu adoptar un només cal que truqueu a
Can Clarens, als números 93 707 44 12/ 600 58 59 90.

Nadal és temps de tradicions i, encara que n’hàgim incorporat de forasteres, una de ben nostra és la representació
de “Els Pastorets”, un bonic conte d’infants que transmet
la lluita entre el bé i el mal, a través d’unes distretes aventures que protagonitzen un parell de pastors.
L’Horitzó Teatre, com ja és habitual, vesteix aquestes
festes amb una nova posada en escena d’aquest clàssic.
Un espectacle que parteix del text de Folch i Torres, on s’hi
van incorporant variants escèniques que possibiliten un
nou enfocament i una nova visió.
Així, doncs, us convidem a pair els copiosos àpats nadalencs amb una nova producció de proximitat, creada
perquè en gaudiu en família.

AGENDA
d’activitats
i esdeveniments
Desembre

Gener

Febrer

Dissabte 26

Divendres 1

Diumenge 7

A les 12 h, a la Plaça Major, ballada
de Sant Esteve, a càrrec de l’Esbart.

A les 18h, al teatre Pare Casals, ‘Els
Pastorets’, a càrrec de L’Horitzó Teatre.

A les 12h, a la Plaça Joan Serra, 37a.
Ballada de Gitanes de Sant Esteve.

A les 18 h, al teatre Pare Casals, ‘Els
Pastorets’, a càrrec de L’Horitzó Teatre.

Diumenge 3

Divendres 12

A les 17:30 h, cinema al teatre Pare
Casals, organitzat pels alumne de 4rt
d’ESO: Tomorrowland.

A les 21.30 h, al teatre Pare Casals,
Cineclub Sant Esteve. Pride.

A les 9 h, a l’aparcament del cementiri, II edició del Canicross Sant
Silvestre.
A les 18h, al teatre Pare Casals, ‘Els
Pastorets’, a càrrec de L’Horitzó Teatre.

Dimarts 5
A les 18h, a la Plaça Major, arribada
de Ses Majestats els Reis d’Orient.
Divendres 8
A les 21.30 h, al teatre Pare Casals, Cineclub Sant Esteve. The Salt oh the Earth.
Diumenge 17
11:30 h, a la Plaça de l’Església, celebració de Sant Antoni Abad, amb la
benedicció dels animals.

Núm. de dipòsit legal: B-18401-2000

Diumenge 27

