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Esquerra no hem donat suport 
als pressupost de l’Ajuntament 
d’Esplugues per a l’any 2019, 

que es van aprovar amb el vot favora-
ble del PSC, Canviem Esplugues i els 
regidors no adscrits. 

El portaveu municipal d’Esquerra, 
Oriol Torras, va afirmar que dos anys 
després de l’acord pressupostari del 
2016 amb el PSC, «el més calent encara 
és a l’aigüera: a hores d’ara només s’ha 
acomplert parcialment un dels acords, 
la reurbanització de la plaça de Santa 
Magdalena. Pel que fa als altres punts, 
alguns s’estan acabant i d’altres estan 
en procés de planificació o no s’han ni 
començat». Es dóna la circumstància 
que els punts que han avançat menys 
corresponen a acords que no neces-
sitaven cap partida pressupostària. 
Per tant, no hi ha hagut cap voluntat 
política per part dels socialistes per 
tirar endavant les propostes.

Torras comentava també que a Es-
querra «entenem perfectament que el 
govern municipal tingui les seves pri-
oritats polítiques, que no han de coin-
cidir necessàriament amb les del nos-
tre grup municipal». Tot i això, Torras 

apuntava que el fet que des del go-
vern no es prioritzin els sis acords del 
2016 «és el signe inequívoc que, de 
fet, no necessiten el nostre suport ni 
el valoren». 

El 2015 Esquerra Republicana va en-
cetar el mandat municipal a Esplugues 
amb una abstenció. En aquella ocasió es 
va voler premiar el clima positiu de dià-
leg entre els grups municipals amb què 
s’havia començat el mandat. Per tant, 
amb aquella abstenció s’obria la porta 
a arribar acords per a l’any següent. El 
2016 ERC votar sí al pressupost a canvi 
del compromís del govern de portar a 
terme una llista de sis punts que es van 
pactar conjuntament: la reurbanització 
de la plaça de Santa Magdalena, un pro-
jecte per atreure inversió a Esplugues, la 
construcció d’un Casal d’Entitats, un pla 
estratègic i integral per al comerç local, 
l’exploració d’un projecte per a les Caves 
Magueritte i la creació d’una comissió 
per a la introducció de clàusules socials 
en la contractació pública. Els resultats 
d’aquests acords al cap de dos anys 
han estat ben minsos. És evident que 
el PSC té altres prioritats: ja veurem què 
fan a partir del maig.

«La presó és el preu de la llibertat», Oriol Junqueras
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NO
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L’EQUIP DE GOVERN 
SOCIALISTA HA ABUSAT DE 

LA BONA FE D’ESQUERRA 
I NO HA PRIORITZAT GENS 

CAP DE LES NOSTRES 
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PER AIXÒ HEM VOTAT NO
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DARRER ADÉU A 
CONXI BRAU

Els jardins Pons i Termes van aco-
llir, un any més, el tradicional sopar 

d’estiu per a militants i amics que cada 
any organitza la secció local d’Esquerra 
Republicana d’Esplugues a mitjan ju-
liol, i que a partir d’ara portarà el nom 
de Conxi Brau, companya i militant del 
partit, traspassada el maig passat. La 
seva absència va ser patent i sentida 
durant tot el sopar, durant el qual tam-
bé hi va haver nombrosos moments per 
al seu record.

Des de fa quatre anys, a més, el so-
par inclou un concurs de truites de pa-
tates que en aquesta edició ha arribat 
ja a setze participants, amb una mostra 
extraordinària de creativitat culinària i 
estètica. El guanyador d’aquesta edició 
ha estat Joan Lluís Gavilan, amb una 
deliciosa truita dolça de moniatos que 
va prometre que repetirà algun dia.

Com cada any, també, s’aprofita l’oca-

sió per convidar alguna personalitat 
rellevant del moment que parli sobre 
l’actualitat política. En aquesta ocasió, 
doncs, la convidada va ser la diputada 
al Congrés dels Diputats, Anna Surra, 
que va explicar algunes interioritats de 
la reeixida moció de censura contra Ma-
riano Rajoy, que ella va viure en primera 
persona, i a la qual el grup parlamentari 
d’Esquerra a Madrid va votar incondici-
onalment que sí.

Aquest any va ser, sens dubte, el so-
par més concorregut de tots els que 
s’han celebrat fins ara. En total, 54 co-
mensals. Durant els parlaments, la se-
cretària d’Organització, Isabel Almató, 
va proposar que en futures ocasions 
s’obri aquest esdeveniment no només 
a militants i amics del partit, sinó a tota 
la ciutadania en general perquè pugui 
esdevenir un espai de trobada amable i 
distès on el diàleg pugui tenir lloc.

HOMENATGE A COMPANYSPer segon any consecutiu, la ciutat 
d’Esplugues va retre homenatge al 

president de la Generalitat Lluís Com-
panys, el dia que es commemoraven 
78 anys del seu afusellament a mans 
del règim franquista. Ho va fer amb un 
acte sobri i solemne, amb la presència 
institucional de l’alcaldessa, una ma-
joria de regidors del consistori i molta 
ciutadania en general. Va ser un acte 
presentat per una periodista d’Esplu-
gues Televisió; tot seguit, la presidenta 
de L’Avenç, Marta Alarcón, va llegir un 
poema d’homenatge al president màr-
tir, després es va interpretar el Cant 
dels ocells (com se sol fer en aquestes 
ocasions) i, després de les ofrenes flo-
rals, es va cantar conjuntament El cant 
dels segadors.

La Secció Local d’ERC d’Esplugues 
—que durant molts anys va organitzar 
aquest acte en solitari— hi va partici-
par activament i hi va fer també la tra-
dicional ofrena floral.
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El portaveu d’Esquerra a l’Ajuntament 
d’Esplugues, Oriol Torras, va reivin-

dicar els drets humans en el Ple de maig, 
en què, precisament, el grup municipal 
del PSC, conjuntament amb la majoria de 
formacions del consistori, va entrar una 
moció de suport al projecte Ciutats De-
fensores dels Drets Humans. Es tracta-
va d’una moció que s’aprova cada any a 
molts ajuntaments de la comarca i que ja 
feia anys que a Esplugues s’entrava com 
a declaració institucional, perquè tots els 
grups hi solien estar d’acord i no calia vo-
tar-la. Aquest any, però, tot i que també es 
va aprovar per una amplíssima majoria, la 
moció va generar certa controvèrsia.

Torras va afirmar que «és evident que 
les situacions polítiques de Ruanda, 
Bahrain, Iran i Turquia són molt pitjors 
que la situació política de Catalunya, ara 
mateix», però a la vegada es preguntava 
retòricament: «Podem denunciar alegre-
ment la vulneració de drets humans a 
l’estranger, obviant les vulneracions 
que tenim al costat de casa nostra?».

El comentari de Torras feia referència 
al punt 4 de la moció, que deia textual-
ment que «condemnem la imposició de 
limitacions a les activitats dels defensors 
i defensores dels drets humans, i llur per-
secució per part de governs autoritaris. 
I exigim l’alliberament i retirada de càr-
recs contra Victorie Ingabire Umuhoza, 

Abdulhadi Alkhawaja, Omid Kokabee 
i Ilham Tohti, defensors i defensores 
d’aquest projecte, que actualment estan 
empresonats o en llibertat provisional als 
seus països d’origen a causa del seu ac-
tivisme».

«No us grinyola una mica aquest 
punt?», s’exclamava Oriol Torras: «Us 
podeu fer una idea de com sona aquest 
punt als membres d’un partit que tenim 
el president a la presó i la secretària 
general exiliada a Ginebra? Us podeu 
imaginar com sona aquest punt a les 
orelles dels pares, familiars i amics de 

Inici del mandat
juny del 2015
Fa 42 mesos

Plens celebrats
47

Mocions impulsades
ERC en solitari: 18

ERC amb altres grups: 14
Altres grups amb ERC: 19

Total de mocions presentades
51

De les quals
Retirades: 1

Aprovades: 42
Rebutjades: 7

    MARCADOR DEL MANDAT

ÍNDEX DE CONSENS
de les propostes d’ERC

82 %

A FAVOR DELS DRETS HUMANS

l’Adri?» Per tot això, el portaveu republi-
cà va sentenciar que «els drets humans 
s’han de defensar sempre, no només quan 
són vulnerats a l’estranger, sinó també 
quan són vulnerats aquí, a casa nostra, i 
en aquesta defensa nosaltres ens hi hem 
sentit molt sols».

Esquerra Republicana, tot i que va vo-
tar que sí, en aquesta ocasió va renunciar 
a subscriure-la com a grup impulsor, com 
sí que havia fet cada any fins ara.

VOLS FER AMB NOSALTRES
EL PROGRAMA ELECTORAL
PER LES MUNICIPALS?
  Vine el 12 i 13 de gener
  i digues la teva!
  esplugues@esquerra.cat

  (lloc per concretar)



Agenda

Ple Municipal
Ajuntament d’Esplugues

Inauguració del Casal 
Republicà Aurora Bertrana

Assemblea d’ERC Esplugues
Casal Republicà d’Esplugues

Paradeta informativa
Carretera de Cornellà

Reunió ordinària
Casal Republicà d’Esplugues

gener

16
18 h

gener

23
18 h

gener

28
20.30 h

gener

19
vespre

gener

26
10 h

Elaboració del programa 
electoral d’ERC d’Esplugues

Reunió per preparar el Ple
Casal Republicà d’Esplugues

gener

12-13
gener

14
20.30 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

Paradeta informativa
Parc de la Solidaritat

febrer

2
10 h

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

Casal Republicà Aurora Bertrana
C. Eduard Toldrà, 15. 08950
esplugues@esquerra.cat
www.esquerra.cat/esplugues

/ERC.Esplugues
       /ERC_Esplugues

“El feminisme no és tan sols 
una revolució social,

sinó també una
revolució de pensament

La regidora de Gent per Esplu-
gues, Herminia Villena, conjun-
tament amb la Secretària d’Or-

ganització d’ERC Esplugues, Isabel 
Almató, van participar en la primera 
Convenció de Dones Electes, que els 
republicans vam celebrar a Pineda 
de Mar l’octubre passat. La trobada, 
que va aplegar alcaldesses, diputa-
des, senadores i regidores, va servir 
en aquesta ocasió per reivindicar que, 
sense igualtat real, mai no serem 
una república lliure. Les dones estan 
plenament capacitades i, per tant, no 
es resignen a ser una quota, sinó que 
hi són per decidir. En definitiva, la tro-
bada va explicitar que el futur també 
és de totes. D’altra banda, també s’hi 
van denunciar les absències de Car-
me Forcadell i Dolors Bassa, empre-
sonades, i de Marta Rovira i Meritxell 
Serret, exiliades. De fet, la secretària 

general del partit, Marta Rovira, va 
participar en la trobada a través d’una 
videoconferència.

La convenció va estar encapçalada 
per la consellera d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, Teresa 
Jordà, i la vicesecretària general de 
dones d’Esquerra Republicana, Mireia 
Mata, i va comptar amb la participa-
ció de més de cent dones electes del 
partit. Durant la trobada la consellera 
Jordà va destacar que «tenim el rep-
te de doblar el nombre de dones a 
les institucions per poder fer canvis 
reals». Mireia Mata, per la seva banda, 
va refermar el compromís de feminit-
zar les polítiques públiques: «Volem 
fer polítiques amb mirada de dona, 
que pensin en la igualtat per tenir 
igualtat d’oportunitats i una repú-
blica, que volem millor i més iguali-
tària», va declarar.

En aquesta primera convenció de 
dones hi va haver diverses xerrades i 
debats sobre el paper de les dones en 
la política, tant als municipis com a la 
República. Actualment, ERC tenim 50 
alcaldesses, més de 800 regidores i 22 
diputades.
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