
BUTLLETÍ DE LA SECCIÓ LOCAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

NÚMERO 40
DESEMBRE DEL 2017

La sala del Teatre de l’Avenç Cen-
tre Cultural va acollir, el passat 
dijous 16 de novembre al vespre, 

una assemblea local extraordinària 
d’Esquerra Republicana d’Esplugues. 
L’acte, al qual hi van assistir mig cen-
tenar llarg de persones, era obert a 
tothom i s’havia convocat amb un únic 
punt a l’ordre del dia: parlar entre tots 
sobre la situació política actual que viu 
el país, molt especialment ara que s’en-
caren unes eleccions imposades pel 
govern del PP en aplicació de l’article 
155 de la constitució espanyola.

L’assemblea va comptar amb la par-
ticipació del president comarcal d’ERC, 
Jordi Albert, que a més ha estat elegit 
recentment com a primer candidat a 
aquestes eleccions en representació 
del Baix Llobregat i apareix a la llista 
electoral de la circumscripció de Bar-
celona amb el número 17. Tothom va 
poder explicar les sensacions i preo-
cupacions que s’estan vivint aquests 
dies, exposar les opinions i neguits, i 
Albert va tenir oportunitat de respon-
dre totes les preguntes que se li van 
fer, que n’hi havia moltes. Va cloure 
l’assemblea el portaveu republicà al 

ERC d’Esplugues celebrem una assemblea oberta extraordinària 
per explicar la situació política actual

consistori espluguí, Oriol Torras, amb 
un breu parlament d’encoratgement a 
la militància del partit de cara als dies 
que s’acosten.

En acabat, tots els assistents van 

compartir una estona distesa amb un 
piscolabis que es va servir allà mateix, 
amb l’objectiu d’animar-se i donar-se 
força per a la propera campanya elec-
toral que ja ha començat.

Qui al buio, da solo, il mio corpo è tranquillo e si sente padrone. Cesare Pavese

Il·lusIó I fermesa enfront el 155



2 esplugues@esquerra.cat

L’1-O Esplugues va votar
El primer d’octubre vam poder votar en el referèndum convocat legalment pel govern 
legítim de la Generalitat, malgrat la brutal repressió de l’Estat, amb més de mil ferits 
per càrregues policials i l’empresonament de mig Govern i dels presidents d’Òmnium i 
de l’ANC. Afegim algunes imatges del referèndum a Esplugues. Gràcies a tots els que 
vau fer-ho possible!
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PER QUÈ NO HEM ASSISTIT ALS PLENS DE SETEMBRE I OCTUBRE?

ERC i altres grups polítics de l’Ajuntament no vam assistir als 
plens de setembre i octubre, malgrat que hem continuat tre-

ballant i seguint la vida política del poble. Hem assistit a les reuni-
ons i fiscalitzat la feina del govern municipal. Però amb l’ambient 
polític enrarit, no podíem continuar exercint amb normalitat la 
nostra representació institucional com si no passés res. Hem vist 
coses increïbles: tribunals polítics perseguint idees, 712 alcaldes 
cridats a declarar, webs clausurades, impremtes escorcollades, 
correus postals intervinguts i actes públics prohibits. S’ha vulne-
rat el dret de reunió i el de manifestació. S’han identificat ciuta-
dans per enganxar cartells (també a Esplugues). S’han detingut 
càrrecs públics, s’han ocupat militarment dependències gover-
namentals i s’han intervingut comptes bancaris de les nostres 

administracions. S’han posat a presó ciutadans d’aquest país per 
raons polítiques i hem vist hordes de policies apallissant amb 
crueltat la població civil que feia cua pacíficament per votar. En el 
moment de tancar aquest article, el PP (8,5 % dels vots) ha pro-
piciat el trasllat de la seu social d’empreses fora de Catalunya, ha 
destituït el govern legítim dels catalans i ha governat a Catalunya 
aplicant el 155. I el PSC què hi diu, de tot plegat? Havent dimitit 
de la defensa dels drets col·lectius del país, a Esplugues han fet 
com si tot plegat no anés amb ells, brandant una falsa equidis-
tància, quan a l’hora de la veritat tothom sap que estan al costat 
del PP en totes les decisions. Primer amb silencis còmplices i ara 
amb lleialtat mesella i suport incondicional al discutit desplega-
ment del famós article 155. Fins quan? Fins a on?

Gent Per esPluGues

VOTEM EN CONTRA 
DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL

Des que el 2017 vam votar favora- 
blement als pressupostos munici-

pals, al cap d’un any, dels sis punts que 
vam pactar amb el govern municipal en 
els dos tràmits pressupostaris anteriors, 
no se n’ha realitzat cap. Els punts pac-
tats eren un pla estratègic de comerç, 
reurbanització de la plaça de l’Ajunta-
ment, casal d’entitats, projecte per a les 
Caves Marguery, clàusules socials en 
contractació pública i projecte comercial 
de captació d’inversió.

Després de dos anys i mig de man-
dat municipal, i tenint en compte que 
alguns d’aquests punts no necessiten ni 
tan sols partida pressupostària, no en-
tenem per què encara no se n’ha ma-
terialitzat cap ni un. Com que malgrat 
tot entenem que per tirar endavant un 
projecte de ciutat no tenim més  remei  
que  entendre’ns  tots plegats, empla-
cem l’equip de govern a posar fil a l’agu-
lla i materialitzar tangiblement tots els 
pactes als quals hem arribat i a tenir en 
compte altres temes que són impor-
tants per a nosaltres i que hem parlat 
amb els socialistes.

Entenem que el nostre vot afirmatiu 
de l’any passat als pressupostos ja re-
presentava un vot de confiança respec-
te dels pactes anteriors, que tampoc no 
s’havien complert. Entenem que aquest 

any la nostra confiança ja forma part 
més del món dels desitjos que no pas 
dels fets constatables. I entenem que 
val la pena que aquests temes es facin 
realitat perquè creiem que són bons per 
a Esplugues.

És per tot això que finalment hem de-
cidit votar que no als pressupostos del 
2018. Potser som ingenus però hem de 
dir que ho hem fet, honestament, amb 
el mateix esperit constructiu amb què 
l’any passat vam votar que sí, i amb l’es-
perança posada, perquè així ens ho han 
expressat, que allò pactat anteriorment 
es convertirà en acció executiva i, per 
tant, es farà realitat. Només així podrem 
plantejar-nos de confiar de nou en la 
bona voluntat d’aquest govern i plan-
tejar-nos consensos majors en tràmits 
pressupostaris futurs.

Inici del mandat
juny del 2015
Fa 30 mesos

Plens celebrats
35

Mocions impulsades
ERC en solitari: 13

ERC amb altres grups: 14
Altres grups amb ERC: 15

Total de mocions presentades
42

De les quals
Retirades: 1

Aprovades: 36
Rebutjades: 5

    MARCADOR DEL MANDAT

ÍNDEX DE CONSENS
de les propostes d’ERC

86 %

Els regidors d’ERC d’Esplugues, Oriol Torras i Herminia Villena, 
al despatx del grup municipal



Agenda de desembre
ERC – Gent per Esplugues

Reunió per preparar el Ple
L’Avenç

Acte final de campanya
Sant Vicenç dels Horts

Ple municipal
Ajuntament d’Esplugues

Formació per a apoderats
L’Avenç

Eleccions al
Parlament de Catalunya

desembre

18
20.30 h

desembre

20
18 h

desembre

21
Tot el dia

desembre

19
vespre

desembre

20
20 h

Acte central de campanya
Barcelona

Vermut amb Carme Porta i 
M. A. Escobar al Robert Brillas
Organitza: ANC i Òmnium

desembre

16
12 h

desembre

17
12 h

Herminia Villena
Regidora de Gent per Esplugues
HerminiaVillena@esplugues.cat
638 768 488
@HerminiaVillena

Agenda pública de la regidora
http://dom.cat/sc0

Oriol Torras
Portaveu Grup Municipal ERC-GxE

orioltorras@esplugues.cat
638 762 607

orioltorras.esquerrarepublicana.cat
@orioletto

Agenda pública regidor: http://dom.cat/sby

Contacteu amb
els vostres regidors

ÉS UNA PUBLICACIÓ DE LA SECCIÓ LOCAL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Pl. Santa Magdalena, 13, 08950
esplugues@esquerra.cat
www.esquerra.cat/esplugues

/ERC.Esplugues
       /ERC_Esplugues
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la maleta
De Cartón

Una fría mañana de 1963 José 
Cano llegó a la estación de 
Francia a bordo del Sevillano 

con su maleta de cartón. Tenía die-
cisiete años. Llegaba de su Archena 
natal con la ilusión de un futuro me-
jor en los ojos. En Barcelona encon-
tró trabajo rápidamente y trajo a sus 
cinco hermanos. Primero vivieron en 
un piso pequeño de la Satélite, más 
adelante en una casita de planta baja 
que ya no existe. Aprendió un oficio, 
conoció a una malagueña guapísima, 
se casaron, abrieron un negocio en 
Can Vidalet y formaron una familia. Y 
trabajaron muchísimo.

El señor Cano, Pepe el del taller para 
los vecinos, echó raíces en el barrio. 
Cuando llegó la democracia corrió 
delante de los grises, conoció a Paco 
Neira y luchó desde la asociación para 
levantar el país. Siempre votó a Felipe 
y a los socialistas. Incluso cuando lo de 
Roldán, lo de Barrionuevo, Corcuera y 
Vera. Incluso cuando su buen amigo 
Antonio tuvo que dimitir de alcalde.

El tiempo ha pasado volando desde 
entonces. Antonio y él ya no son ami-
gos. Y lleva mucho tiempo sin votar. 

En 2011 se jubiló. Sigue viviendo en el 
barrio. Ahora tiene dos nietos —Júlia y 
Pol— que le llaman avi y un nicho en 
Archena que compró con el traspaso 
del taller. Cuando baja al pueblo siem-
pre se discute con los primos. Le di-
cen que los catalanes le han comido el 
coco. Cuando vuelve a Esplugas dis-
cute con sus hijos. Son independentis-
tas y dicen que ahora deben mirar por 
el futuro de sus propios hijos.

Hoy Pepe está cansado y decepcio-
nado. Sus ojos han visto ya demasiado. 
La policía ha cargado contra vecinos 
suyos en l’Hospitalet y eso creía que no 
volvería a verlo. Nunca pensó que los 
socialistas meterían a Rajoy de presi-
dente y jamás pensó que vería a los 
que antaño eran los suyos manifes-
tándose al lado de los mismos que le 
echaron del pueblo 54 años atrás. Ha 
visto otra vez políticos en la cárcel y a 
los jóvenes del barrio organizándose 
en comités para defender la democra-
cia. Mientras, su ayuntamiento miraba 
hacia otro lado.

José Cano lo tiene claro. El día 21 
irá a votar pensando en todo lo que 
dejó atrás; pensará en el Sevillano y 
en la maleta de cartón. Pero sobreto-
do pensará en sus nietos, Júlia y Pol. 
Para ellos quiere un futuro mejor, una 
república libre y democrática. Aunque 
sea lo último que haga.

ORIOL TORRAS
Regidor d’ERC a Esplugues

@orioletto

José Cano llegó a 
Barcelona el 1963. 

54 años después, irá 
a votar pensando 

en todo lo que 
dejó atrás y que no 
quiere que tengan 

que vivir sus nietos
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