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Carta als reis de l’Ajuntament d’Orient

L’Herminia Villena i l’Oriol Torras al parc de la Solidaritat, encapçalaran la llista d’ERC a l’alcaldia d’Esplugues

“Amb roba daurada/ jo enfilo en l’atzur/ el camí més pur/ que hi ha a l’estelada”, J. Verdaguer, Cançó de l’estrella

Herminia Villena va néixer a Cartagena (Múrcia) el 1951. Es va llicenciar en 
medicina per la Universitat de Múrcia el 1977, especialitat en pediatria (1981). 
Va ser assistent de neuropediatria a l’hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues 
(1980-1983) i és pediatra d’atenció primària des de 1981. Des de 1991 té plaça 
fixa al CAP de Can Vidalet, barri on ha viscut sempre a Esplugues. Sempre ha 
defensat la sanitat pública des de la xarxa social del barri. Casada i amb un fill 
de 32 anys, es presentarà com a número 2 i independent a la llista d’ERC d’Es-
plugues a les eleccions municipals del 24 de maig vinent.

Estimats reis,
Can Vidalet és un barri alegre, llumi-
nós,  on la gent es coneix i se sent bé. 
Tenim moltes coses a l’abast, zones  
verdes i un gran teixit associatiu que 
fa que tothom faci pinya.  Ens hem es-
forçat aquests 4 anys per portar-nos 
molt bé com a ciutadans. Hem man-
tingut els carrers nets, hem reciclat, 
tractem d’obeir les ordenances muni-
cipals i paguem els nostres impostos. 
I com que ens hem portat bé, volem 
que ens porteu totes aquestes coses:
1) Tenim un mercat provisional, amb 
data de caducitat. Quan ens en fareu 
l’altre? L’illa que hi ha entre Pere Gal-
vany, Pubilla Casas i Menta fa anys 
que està sense urbanitzar; quan tin-
drem una placeta com la del carrer 
Molí - Pere Galvany?
2) Ens fa falta una política d’habitatge 
social eficient que no creï guetos.
3) Ens heu fet un poliesportiu preciós 
amb un deute extraordinari i molt llu-

professional per als aturats.
5) Ja heu començat, us ha costat reco-
nèixer que teníem un problema, però 
necessitem més de la vostra ajuda per 
millorar la convivència entre tots, im-
migrants i autòctons.
6) Heu construït parcs i ponts físics 
que uneixen el nostre barri amb la 
resta d’Esplugues, però seguim sense 
lligams culturals amb la resta d’esplu-
guins, que ens ignoren, quan no ens 
rebutgen. Volem polítiques d’acosta-
ment cultural i social. 
7) L’«Esplugueja’t» queda molt bo-
nic, però ens encantaria també una 
propaganda institucional valenta per 
lluitar contra els hàbits tòxics «soci-
alment tolerats»: tabac, alcohol, càn-
nabis i coca, i per estimular els hàbits 
saludables.
8) I perquè a ningú li faci vergonya 
fer gimnàstica o tai-txi al parc de Can 
Vidalet,  per exemple, impulsar les ru-
tes saludables i l’activitat física a l’aire 
lliure, per lluitar contra l’obesitat i el 
sedentarisme. 
9) Desitgem una coordinació perma-
nent amb el CAP en temes de Salut, 
en lloc d’esperar a la Setmana de la 
Salut. 
10) Finament, us demanem una ma-
jor transparència en els comptes i els 
deutes adquirits.

 Herminia Villena Collado

nyà. Com tenim el poliesportiu de Can 
Vidalet?
4) Amb el boom immobiliari molta 
gent va marxar del barri, i amb l’ona-
da  d’immigrants hi ha hagut un gran 
canvi, amb augment de les desigual-
tats socioeconòmiques entre nosal-
tres i respecte a altres barris d’Esplu-
gues. La dotació de serveis socials és 
insuficient i molt sovint el personal es 
veu desbordat per la feina. Ens faria 
falta, almenys, una persona més. Tam-
bé ens agradaria engegar projectes 
de lluita contra la pobresa i continuar 
i ampliar els programes de reciclatge 
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Els resultats de la consulta o procés par-
ticipatiu del 9 de novembre a Esplugues 
s’inscriuen en el context del Baix Llo-
bregat: una participació més baixa que 
la mitjana i un suport a la «tercera via» 
metafísica del «sí-no» superior a la resta 
de Catalunya.

Així, la participació total va ser de 
8.974 vots, dels quals gairebé el 70% 
eren pel «sí-sí», el 17,2% pel «sí-no» i el 
7,25% pel «no». Fa de mal comparar, 
però a les darreres municipals a Esplu-
gues van votar 18.247 persones; tenint 
en compte que ara no es disposava de 
cens i que podien votar els majors de 
16 anys i els estrangers, es pot suposar 
que en aquesta ocasió hem quedat per 
sota de la meitat d’aquells comicis, en 
què la participació va ser del 53%. Es 
podria aventurar que al 9-N hi va votar 
el 25% del cens; en tot cas, els 6.261 vo-

tants del «sí-sí» representarien, amb el 
cens d’aleshores —suposadament hem 
perdut població en aquests tres anys—, 
el 18,2% del total. Sumant-hi el «sí-no», 
s’enfilaria fins al 22,7%. D’altra banda, 
la consulta per la independència a Es-
plugues de l’any 2010 només va obtenir 
2.695 vots, el 6,72% del cens, un dels re-
sultats més baixos de tot el país.

A Catalunya el «sí-sí» va rondar el 80% 
i el «sí-no», el 10. S’ha considerat que la 
participació va ser molt alta (vora 2,3 
milions de persones) en una consul-
ta aigualida per CiU i amb tots els im-
pediments per part de l’Estat espanyol, 
amb un govern amb flaires autoritàries i 
inèrcies que recorden altres temps. Des 
d’ERC-Esplugues esperem que puguem 
celebrar d’una vegada la consulta defi-
nitiva per bastir l’Estat nou, republicà, 
català i d’esquerres, lliure i pròsper.

El 9-N a Esplugues

Diversos partits, associacions i veïns en particular van presen-
tar al·legacions al projecte de l’empresa Elisyus Europa S.A. de 
situar un tanatori a la plaça de la Constitució, just a l’entrada 
de la Miranda i davant de dues residències per a gent gran.  
Malgrat les al·legacions, totes contràries al projecte, l’equip de 
govern del PSC sembla disposat a defensar els interessos de 
l’empresa sense tenir en compte l’opinió de la ciutadania, fet 
inexplicable; o potser es pot explicar?

Resulta que el govern del PSC va signar un conveni amb 
Elisyus en què es comprometia a tramitar qualsevol projecte 
per construir un tanatori que, dintre de la legalitat i la nor-
ma, li presentés l’empresa. Això significa un xec en blanc per a 

Elisyus i posa l’Ajuntament al seu servei.  
Malgrat tot, passa el temps sense que aparentment ningú 

no faci cap moviment respecte a la pressa de decisió, i és aquí 
quan associacions, particulars i partits polítics prenem la deci-
sió de forçar l’equip de govern a presentar davant el Ple la re-
solució del tema, ja que és l’Ajuntament qui decideix el plane-
jament dintre del seu territori i qui ha de prendre les decisions, 
que no haurien de ser delegades en altres administracions.

Així doncs, amb el vot a favor de tota l’oposició, s’ha forçat 
la celebració d’un Ple extraordinari per tal que el consistori 
decideixi sobre el futur de la proposta del nou tanatori abans 
del dia de Nadal.

El tanatori, en via morta?

Pressupostos per 
al 2015
Durant el ple de novembre, per sorpresa de 
tothom, el govern del PSC va aconseguir 
aprovar els pressupostos de l’any 2015 amb 
l’abstenció de l’únic regidor que no ha de 
donar comptes a ningú. Enguany no han 
convocat l’Audiència pública per explicar 
els pressupostos i ni tan sols han tingut la 
delicadesa d’explicar-los a les associacions 
de veïns de la ciutat, relegades a un inexpli-
cable trist paper dintre de la política local.

Els pressupostos comporten un exerci-
ci de fantasia bastant evident en algunes 
de les partides d’inversions plantejades, 
per exemple els més de 200.000 € que 
es volen invertir en el Pla de Barris de Can 
Vidalet, quan tothom sap que la Generali-
tat ha deixat sense aportació econòmica 
aquest pla des dels inicis de la crisi econò-
mica.

Són uns pressupostos de fi de cicle elec-
toral, sense que en aquests quatre anys 
s’hagi desencallat cap tema pendent, per 
exemple el futur dels mercats municipals, 
tal com ERC va plantejar al febrer del 2014, 
o sense redactar un nou Pla d’Habitatge 
que prevegi l’habitatge social, tal com re-
clamava la Plataforma d’Afectats per l’Hi-
poteca, malgrat que en l’actual govern de 
la ciutat hi ha un regidor que assumia una 
regidoria de nova creació, la d’Habitatge, 
sense cap idea per desenvolupar-la, però.

Esquerra Republicana va votar en contra 
dels pressupostos i va expressar el males-
tar per uns comptes que no reflecteixen 
idees de futur i que mantenen les males 
pràctiques de les polítiques del passat.

Assemblea extraordinària de presentació
de la candidatura per les municipals
14 de febrer, 18.30 h, a l’auditori de la biblioteca de la Bòbila (Can Vidalet)
Hi intervindran Oriol Torras (cap de llista) i Hermina Villena (número 2)
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