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uN AlCAlDE SiN pAlABRA

Una vez me dijo una persona con pocos estudios, pero muy 
inteligente y un gran sentido del honor: “Marina, si das tu 

palabra, cúmplela aunque no esté firmado en ningún papel. La 
palabra es aquello que nos distingue como personas”.
el pasado mes de noviembre tuve una reunión con el alcalde de 
sant Boi, señor Jaume Bosch, en la que, nuevamente, le pedí que 
tuviera el detalle de colocar una placa en recuerdo de los cuatro 
niños fallecidos en el derrumbamiento del túnel de bateo.
Después de 5 años, una triste placa era lo mínimo que el Ayun-
tamiento podía hacer por ellos y por sus familias.
el alcalde se comprometió a que así se haría.
Pero, como se ha ido demostrando durante todo este largo 
proceso, para este señor, es un tema menor y su palabra de 
colocarla ha quedado en que el pasado día 24 de enero, quinto 

aniversario del accidente, las familias no han podido tener el 
consuelo de contemplar la placa en recuerdo de sus hijos.
Parece ser más importante seguir manteniendo en el Ayunta-
miento a dos funcionarios -condenados a prisión en sentencia 
judicial firme-, sin que nadie asuma responsabilidades políti-
cas.
De eso no nos olvidamos.
Nuevamente, es una cuestión de prioridades.
Las víctimas y sus familias eran y son ciudadanos y ciudadanas 
a las que el Ayuntamiento está obligado a servir. es su principal 
función y su razón de ser. 
No lo olvide, señor Jaume Bosch.

            ppsantboi.com

¿SE REBAJARáN lOS REGiDORES El SuElDO? EN SANt BOi NO

Este enero el Gobierno daba luz verde a la reforma local. No han 
sido ni los servicios, ni el poder creciente de las diputaciones, 

ni las competencias en educación o sanidad. La primera bronca 
tiene que ver con los sueldos de alcaldes y concejales. A final los 
alcaldes podrán cobrar más de lo que cobra un secretario de estado, 
pudiendo llegar a la cifra de 100.000 €, y seguir cobrando dietas de 
otras administraciones. Tampoco se reducirán los 20.000 cargos 
públicos -25% de los existentes- prometidos por el Gobierno. Nues-
tra campaña en las municipales de 2011 trajo consigo una sensible 
rebaja de los sueldos de los regidores en sant Boi que continuamos 
consideramos insuficiente. Los debates suelen centrarse en la figura 
de los alcaldes, en nuestro caso Jaume Bosh cobra 69.880 €. Lo que 
no entendemos es que pueda seguir cobrando 40.000 €/año como 
complemente a su sueldo de Diputación y el Área Metropolitana, la 

misma que subió un 25% el precio del agua antes de privatizar la 
compañía pública, o da el visto bueno en las subidas del transporte 
público. Tampoco entendemos que tenga chofer y coche oficial con 
un coste 63.555 €/año. Ni que el gobierno necesite tener 14 dedi-
caciones, todos los regidores de ICV-PsC, que van de los 55.000 € 
a los 62.000 €/año. Ni tampoco el número de cargos de confianza 
del gobierno que llegan a cobrar más de 80.000 € en algunos casos. 
Y evitando la demagogia nosotros también cobramos, entre 350 € 
y 1.535 €/mes, menos agosto, pero cada mes hemos empleamos 
un 25% como mínimo de nuestras retribuciones en ayudar a gente 
que lo necesita tal como nos comprometimos. 

davidparada.com, santboi@pxcatalunya.com,  
twitter: @david parada_, facebook.com/PxCsantBoi

DREtS NACiONAlS, Sí. DREtS SOCiAlS, tAMBÉ. DECiDiM-HO tOt

El sistema polític i el model autonòmic sorgit amb la Transició 
està esgotat i en crisi. el creixement de les desigualtats, la 

corrupció, el lligam entre poder econòmic i poder polític estan 
posant en crisi la mateixa democràcia. No podem restar quiets, ara 
és el moment d’exercir el dret a decidir el nostre futur polític.
Per aquest motiu som promotors de la consulta del proper 9 de 
novembre. estem treballant per exercir aquest dret, tot i la nega-
tiva constant del PP i Ciutadans, el seguidisme del PsOe i la falta 
de valentia política del PsC. Com es pot impedir o dificultar que la 
ciutadania es pronunciï?
Però la consulta no pot ser una cortina de fum per amagar les 
polítiques de retallades de la Generalitat. el patiment de la nostra 
gent és ara i avui.  Per això denunciem els pressupostos de CiU i 
eRC, uns pressupostos que continuen en la línia d’atac a l’estat 

del benestar i de retallades en sanitat, educació, serveis socials, 
cultura, suport als municipis com el nostre... Retallades que arriben 
a salvatjades com rebaixar els impostos que paguen els casinos 
mentre es retallen serveis públics per manca de recursos. ICV-eUiA 
ha presentat esmenes que permetien ingressar 2.000 milions més, 
provinents dels sectors més rics de la societat, per pal·liar bona 
part de les retallades que continuarem patint aquest any. ens han 
estat denegades.
Abans no ens ho prenguin tot cal construir una alternativa. Ja no 
és moment de resistir; hem de sumar, proposar, confluir, construir, 
innovar per guanyar. És hora de decidir-ho tot.

                                                                iniciativa.cat/sant boi
facebook.com/santboians.iniciativa

twitter.com/icvsantboi

ApOStEM i tREBAllEM pER uN SANt BOi MillOR

Des de CiU sant Boi treballem per millorar la nostra ciutat, i 
ho fem amb actitud crítica i en positiu. Aquest treball diari 

el realitzem colze amb colze amb els santboians i les santbo-
ianes, perquè és la nostra voluntat fer partícip d’aquest procés 
de millora i construcció el mateix poble de sant Boi.
Necessitem que el recorregut que hem iniciat esdevingui inte-
grador, és a dir que entitats, col·lectius, etc. participin del procés 
de millora, i que plegats treballem per aconseguir un objectiu 
comú, una finalitat senzilla i natural: Fer un sant Boi més potent 
i sostenible. CiU sant Boi apostem per un poble més net, amb 
menys impostos per càpita i amb uns pressupostos més clars i 
transparents. Reclamem potenciar el comerç de proximitat i les 
nostres festes ( Festa Major, festes de barris, Cavalcada de Reis, 
etc.) ja que són la nostra marca de cara a l’exterior.  

Hem de treballar per reactivar la promoció econòmica, sant 
Boi és el poble del Baix Llobregat amb més atur, hem de seguir 
apostant per tenir pisos de protecció oficial del Llor amb un preu 
digne i just, apostem per eliminar el viure Sant Boi i rehabilitar 
l’Ateneu santboià.
No ens cansarem de dir-ho, hem d’apostar i treballar per a tots 
els santboians i les santboianes.   

ciu.cat

DEFENSEM El DREt A DECiDiR DE lES DONES

En els últims dos anys hem assistit a l’aparició de tot tipus de 
reformes, lleis i actuacions, desenvolupades pel govern de 

l’estat del PP, que rebaixen o bé aniquilen drets bàsics de ciu-
tadania, i tot amb l’excusa de la crisi econòmica. Però ara, amb 
aquest atac directe a la llibertat de les dones i al dret a decidir 
sobre el seu propi cos, no valen arguments pressupostaris, es 
fa visible l’ideari polític conservador i ranci d’aquest govern que 
legisla en contra de les persones. Un cop més el PP fa servir la 
seva majoria absoluta al Congrés dels Diputats per esborrar les 
fites aconseguides amb governs socialistes, que han garantit i 
ampliat els drets de les dones i la seva igualtat. el PP està donant 
resposta al seu sector més radicalment patriarcal i retrògrad i ens 
situa trenta anys enrere, i ha generat un problema on no n’hi havia, 
ja que l’actual llei de terminis aprovada el 2010, similar a la dels 

països europeus més avançats, s’estava aplicant amb normalitat. 
Però si la reforma prospera aconseguirem dividir les dones en dos 
grups: les que podran pagar les despeses d’avortar lliurement i 
legalment, amb garanties sanitàries, en un altre país europeu, i les 
dones sense recursos econòmics, abocades a la clandestinitat, a 
la desprotecció jurídica i a posar en risc la seva salut i fins i tot la 
seva vida. Aquest és el govern que tenim i que representa la dreta 
més casposa i classista, que promou una doble moral i augmenta 
les desigualtats socials i d’oportunitats, ara també entre les dones. 
Per tot plegat els i les socialistes demanem, de forma contundent, 
al govern de l’estat, la retirada immediata de la reforma de la Llei 
de salut sexual i reproductiva vigent fins ara. 

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-llobregat




