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No som aquí per buscar un somni. Nosaltres som el somni. Muriel Casals

“AMB ELS 
ANYS PERDS 

LA POR I EL 
SENTIT DEL 

RIDÍCUL” Herminia Villena
és regidora d’Esquerra a 
Esplugues de Llobregat

Com està anant l’inici de mandat?
La veritat és que em resulta més com-

plicat que no em pensava. Conciliar la 
pròpia vida laboral i familiar amb la feina 
de l’Ajuntament és difícil i esgotador, 
sobretot per a una sexagenària com jo. 
A més, com que sóc nova en aquestes 
lluites, estic obligada a revisar tot el que 
m’arriba, a analitzar-lo i estudiar-lo, per 
allò que «no te’n colin una de grossa». 
Però és una experiència molt bona. Estic 
aprenent un munt de coses i coneixent 
molta gent i molts aspectes d’Esplugues. 
Es podria dir que, fins ara, ha sigut una 
etapa d’aprenentatge.
És el primer cop que et presentaves a 
unes eleccions, què et va fer anar-hi?

Sempre he sigut molt activa i lluitado-
ra. Dintre de la meva professió i a fora. 
Però no m’ha agradat mai el risc, no sóc 
gaire aventurera. Des de joveneta he 
volgut que les coses canviessin, però 
m’ha espantat la revolució, el compro-
mís. He sigut honrada i complidora del 
meu deure posant-hi tot el meu esforç, 
però en coses que jo podia controlar. 
Sempre he votat les esquerres, i encara 
que m’havia passat pel cap allò de si 
«jo manés faria això i allò altre», mai 
no m’havia acostat a cap partit, ni els 

partits a mi, la veritat. El meu home 
em va acostar a ERC i vaig prendre 
contacte amb l’organització i m’hi vaig 
sentir bé. Per a les eleccions municipals 
em van fer la proposta d’anar-hi com a 
número dos i com a independent i vaig 
acceptar, potser per allò que amb els 
anys perds una mica la por i el sentit del 
ridícul. Vaig trigar gairebé cinc mesos a 
decidir-me, però el balanç, fins ara, és 
molt positiu!

El grup d’Esquerra lidera l’oposició al 
consistori. Com encareu el mandat?

Liderar l’oposició vol dir més visibilitat 
i més possibilitat de control i de tenir 
informació; però amb un Ajuntament 
amb majoria absoluta, depenem en gran 
part del tarannà democràtic dels qui 
formen el govern. Fins ara, la informació 
i el diàleg han estat correctes. El control 
per part nostra és exhaustiu. 
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Josep Maria Porta és el nou president d’ERC
L’Assemblea General d’Esplugues d’ERC va elegir per unanimitat Josep M. Porta i Abad nou 

president de la Secció Local el 19 de febrer passat en substitució d’Isabel Almató.
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L’AJUNTAMENT, NO DEIXEM DE 
BANDA LA RESPONSABILITAT 
I LA FIDELITAT AL NOSTRE 
PROGRAMA

Heu contribuït a l’aprovació dels 
pressupostos i del nou PAM. És un 
gran canvi canvi respecte a l’acció 
d’ERC dels anys anteriors. Tant de 
bon rotllo no us farà massa tous amb 
l’equip de govern?

Efectivament, els components d’aquest 
Ajuntament tenim bon rotllo, tots en 
general. Això no significa que en passem 
cap ni una, de les coses amb les quals 
no estem d’acord. Exercim control a 
les comissions informatives i votem en 
contra de tot el que ens sembla que cal. 
Ens vam abstenir —no aprovar— en 
els pressupostos, amb contrapartides: 
primer, urbanitzar i convertir en zona de 
vianants la plaça de Santa Magdalena; 
segon, crear un professional encarregat 
de la recerca d’inversió per a Esplugues; 
tercer, una altra cosa que fa temps que 
demanen els ciutadans d’Esplugues: 
trobar una manera legal d’incloure una 
clàusula social en els contractes que fa 
l’Ajuntament. Vam votar afirmativament 
el Pla d’Acció Municipal perquè vam 
aconseguir afegir-hi moltes propostes 
que teníem al nostre programa, al nostre 
propi PAM. Una cosa és el bon rotllo i, 
una altra, la responsabilitat i la fidelitat.
Ets pediatra al CAP de Can Vidalet. 
Com està la sanitat a Esplugues?

Esplugues és una ciutat saludable, això 
és evident. Tots el habitants i visitants 
n’estan convençuts. La salut pública  
com a competència municipal està prou 
bé, encara que hi ha mancances. Hi ha 
poc personal, que s’ha de multiplicar. 
La veritat és que les coses que haurien 
de preocupar la gent estan controlades. 
Respecte a la sanitat pública que depèn 

Són moltes coses les que vull explicar, 
però no hi ha prou espai en aquest 
article. Durant aquests dies he estat 

donant voltes a com fer el meu comiat 
com a presidenta i valorar aquests cinc 
anys, i de cop i volta he sabut de què volia 
parlar, d’una cosa que no hi té res a veure.

He sentit una notícia que m’ha com-
mogut: un nen d’onze anys va demanar 
auxili perquè la seva mare conduïa èbria. 
Aquest nen no va tenir por perquè sabia 
del cert que al seu costat hi havia gent, 
encara que desconeguda, que l’auxiliaria.

I de cop el cap se’m revolta, em vénen 
records, relats i imatges del passat; tots 
els nens que han patit abusos sexuals a 

TOT EL QUE US 
VOLIA DIR I NO 
US HAVIA DIT 
ENCARA

L’Herminia Villena va néixer a la ciutat de Cartagena (Múrcia) el 1951. Es va llicenciar en medicina per la Universitat de Múrcia el 1977 en l’especialitat 
de 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 del 

1981. Des del 1991 té plaça fixa al CAP de Can Vidalet, barri on viu des de fa 25 anys. Sempre ha defensat la sanitat pública des de la xarxa social del barri. 
Casada i amb un fill de 33 anys, és regidora d’ERC com a independent a l’Ajuntament d’Esplugues des del maig passat. 

Inici del mandat
juny del 2015

Fa 9 mesos

Plens celebrats
10

Assistència a comissions
27

Mocions impulsades
ERC en solitari: 4

ERC amb altres grups: 6
Altres grups amb ERC: 3

Total de mocions presentades
13

De les quals
Retirades: 1

Aprovades: 9
Rebutjades: 3

Preguntes al Ple
20

ISABEL ALMATÓ
és secretària d’Organització 
d’ERC Esplugues
@IsabelAlmato

de l’Institut Català de la Salut, estem 
més o menys com a tot arreu: lluitant 
personal i pacients en contra de les 
retallades. I, sobretot, perquè s’està des-
curant l’atenció primària i prioritzant la 
medicina d’alt nivell hospitalari. Un ob-
jectiu del nostre programa és atansar 
i coordinar  les dues administracions 
sanitàries a Esplugues.
Com veus el teu barri, Can Vidalet? 
Què proposa ERC per millorar-lo?

Can Vidalet és un exemple de multicul-
turalitat i de solidaritat: és alegre, pacífic 
i urbanísticament ha millorat i està millo-
rant. M’agrada viure-hi! Però m’he ado-
nat que som un món a part d’Esplugues, 
que estem aïllats, i això s’ha de millorar! 
No som un gueto d’Esplugues! Tenim 
una gran mancança d’actes culturals no 
folklòrics. Volem el nostre mercat i el 
nostre poliesportiu renovat. Cal impulsar 
les polítiques d’ocupació, augmentar 
els habitatges de lloguer social, sense 
agrupar-los, i augmentar encara més 
els serveis socials per pal·liar les grans 

mancances, no solament econòmiques, 
de moltes famílies del barri.
Abans de Can Vidalet vas viure al 
barri del costat, a Pubilla Cases. Com 
vas venir de Múrcia a Catalunya?

El meu marit va fer la mili a Cartagena, 
a la marina. En les hores lliures treballa-
va com a metge a urgències i ens vam 
conèixer al meu hospital, Santa Maria 
del Rosell. Al final del MIR de pediatria 
vaig demanar una ampliació d’estudis 
a Neurologia de Sant Joan de Déu. Em 
sembla que va ser una mica per provar 
com seria la meva vida per aquí. I fa més 
de 35 anys que hi sóc! 

M’agrada molt passejar i llegir. Vinc 
de família d’artistes (poetes, escriptors, 
pintors), no gaire coneguts per cert, i 
m’apassiona l’art, sobretot la pintura. 
Aquí tinc la sort de tenir a l’abast tants 
museus! Fins i tot a la nostra ciutat, Can 
Tinturé. Hi he anat diverses vegades.

Durant aquests anys hem anat a 
Cubells (la Noguera, Lleida) els caps 
de setmana i ens hem encarregat de 
les terres de secà dels sogres. El meu 
home, també metge, ha portat el 
tractor i jo li he ajudat en tot el que he 
pogut. També tenim ametllers i oliveres 
i agafem les olives amb la colla d’amics. 
També m’agraden molt els animals. A 
casa tenim gats i el meu fill i la seva 
companya, gosses. §

EXPOSICIÓ
Biblioteca Central d’Esplugues

del 18 de març al 12 d’abril

Té tothom el que es mereix?

No, de cap manera. Sobretot els que 

s’apropien de molt de manera il·legal. 

Tampoc la bona gent que no aconsegueix el 

que es mereix malgrat el seu esforç.

Millor qualitat i pitjor defecte?

La sinceritat. La tossudesa.

Quin llibre t’hauria agradat escriure?

Sobre anècdotes de la meva vida. Però és 

difícil i em fa mandra i vergonya. 

Una pel·lícula, una sèrie i una cançó.

La fortuna de viure (‘Les enfants du marais’), 

sobre l’alegria i la llibertat utòpiques; CSI, la 

millor sèrie per «dormir» la tele; impossible 

només una cançó: Paco Ibáñez, Serrat, Lluís 

Llac, Aute, Moustaki, l’Ovidi...

Una obra d’art?

M’he emocionat amb tantes… El conjunt de 

Pisa amb lluna plena. (Mira tu, va coincidir)

Un plat preferit?

Ous ferrats. 
La gent de natural és bona? 

Tinc tendència a considerar que sí. I si no, a 

buscar-los el costat bo. Ara, pobre de qui no 

li’n trobi. 

En què et consideres experta?

He tractat de ser experta en la meva 

professió.
Què s’hauria d’inventar?

La vareta màgica.
Déu existeix?
Ho dubto, però sempre he respectat als qui 

hi creuen.
A quin personatge històric o de ficció 

convidaries a dinar?

Mai se m’ha acudit una cosa semblant. 

Més aviat al contrari, moltes vegades m’he 

imaginat en una època diferent, pensant 

com vivia la gent.
Un mite eròtic?

El tors nus dels actors masculins dels 60 i 70. 

Acaba la frase: la vida és…

Bella, malgrat tot
Tres ingredients per fer un paradís.

Bondat, llibertat i el clima, és clar

Un lema per a la teva vida?

Tractar de ser feliç i fer feliç la gent que 

m’envolta
Què és el que més t’agrada d’Esplugues?

Poder passejar, el nucli antic i la seva gent. 

L’Herminia Villena ens en diu 16

l’escola, allà justament on es pensava que 
estaven més segurs.

Recordo que fa anys a la meva esco-
la, al 69-70, la Guàrdia Civil va detenir un 
dels professors perquè s’havia descobert 
que havia abusat d’uns nens. Els pares i 
director es van creure el que un nen els 
havia dit; aquest és el meu record.

Hem guanyat els drets i llibertats grà-
cies a persones invisibles —un nen, una 
mare, un pare, un treballador— que no 
han tingut por.

Vull des d’aquí donar les gràcies a les 
persones invisibles. Gràcies a totes les 
persones que no han tingut por. Gràcies 
a elles som com som. §
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Agenda de març i abril
ERC – Gent per Esplugues

Herminia Villena
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per Esplugues
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Visita al Born
El diumenge 21 de febrer una bona colla 
d’espluguins vam visitar l Born. Acompa-
nyats de la resta de seccions locals d’ERC 
del Baix Llobregat, l’Alfred Bosch ens va 
guiar per les instal·lacions del Centre Cul-
tural del Born, que recorda els fets de la 
Guerra de Successió i del setge del 1714 i 
les conseqüències que van tenir per a Bar-
celona i la llibertat de Catalunya. La visita 
a durar tota la tarda i vam poder conver-
sar amb Bosch, líder d’ERC a l’Ajuntament 
de Barcelona.

Moció sobre el Bicibox
ERC vam presentar al Ple del gener una 
moció que insta l’Ajuntament a analitzar 
el servei de Bicibox, estudiar-ne les possi-
bles mancances i valorar-ne la continuïtat. 
El Bicibox ha tingut moltes crítiques: poc 
ús, car i poca seguretat relativa, entre d’al-
tres. Gràcies a la moció, l’Ajuntament cre-
arà una comissió consultiva que avaluarà 
amb criteris objectius el servei i emetrà un 
informe sobre el Bicibox i, en cas que s’ha-
gi de suprimir, s’hi aportaran alternatives 
per als usuaris. L’Ajuntament també sol·li-
citarà a l’AMB que avaluï de manera global 
aquest servei.

Inauguració exposició Llibertat
Biblioteca Central d’Esplugues

Conferència Josep Capmany
Esplugues

Reunió de la Secció Local
L’Avenç

Sopar per la República
Esplugues

Reunió per preparar el Ple
L’Avenç

Ple Municipal
Ajuntament d’Esplugues

Diada de Sant Jordi
Plaça de l’Ajuntament

Oriol Torras
Portaveu del Grup 

Municipal ERC-GxE
orioltorras@esplugues.cat

638 762 607
orioltorras.esquerrarepublicana.cat

@orioletto

Agenda pública del regidor
http://dom.cat/sby
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Lo riu és vida
Una altra colla de militants i amics d’ERC 
d’Esplugues vam anar a la manifestació 
contra el nou Pla Hidrològic, que afecta di-
rectament el riu Ebre. Amb el lema «L’Ebre 
sense cabals és la mort del Delta», natros, 
los del nord, vam baixar a Amposta el 7 
de febrer per exigir al govern espanyol i a 
Europa que aturin aquest atemptat ecolò-
gic. Uns 50.000 manifestants van omplir 
de gom a gom la vila ebrenca.

Xirigotes andaluses
Gent per Esplugues també vam ser a la 
cantada de xirigotes que cada any orga-
nitza el centre andalús Plaça Macael al 
seu local de Can Vidalet. El recital d’en-
ginyoses, exhilarants, punyents i tradicio-
nals xirigotes va aplegar tota una munió 
de gent, que caramullava la sala d’actes i 
que va ofrenar als artistes xardoroses ova-
cions. Com sempre, l’any vinent hi tornem!

Dones amb tots els drets
És el títol de la conferència que 
Ana M. Surra —uruguaiana de nai-
xement i catalana d’adopció; aco-
llida com a refugiada fugint d’una 
dictadura, actualment diputada al 
Congrés— i Samar Tahar —siria-
na catalana; sociòloga, politòloga i 
especialista en economia mundial 
i dret internacional— el dilluns 29 
febrer a L’Avenç. Les ponents van 
exigir als governs europeus, i l’espa-
nyol en concret, que posin fi a una 
guerra que està destrossant Síria.

Contacteu amb els 
vostres regidors

GENTPERESPLUGUES

Gent per Esplugues a la visita Born

Gent per Esplugues a la manifestació d’Amposta

Gent per Esplugues a l’A. C. A. E. Plaza Macael Ana Surra i Samar Tahar a L’Avenç

La baluerna del Bicibox a la plaça de Catalunya
(foto: Diego Alcívar)
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