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

NÚMERO 31
ABRIL DEL 2015

Diàleg, transparència i 
participació

It’ll soon shake your windows and rattle your walls. Bob Dylan

 Acte de presentació de la candidatura de l’Esquerra Republicana d’Esplugues

Oriol Torras i Planas

Candidat a l’alcaldia
d’ERC Esplugues
@orioletto

Acte de presentació de la candidatura d’ERC per Esplugues
El passat 21 de març la secció local d’ERC d’Esplugues vam presentar la llista elec-

toral per a les eleccions municipals del 24 de maig. L’acte també va servir perquè Jordi 
Figueras, el regidor republicà a l’Ajuntament, passés comptes de la feina que hem fet 
els darrers quatre anys. La feina s’ha caracteritzat per la pinya que ERC, IC-V i CiU hem 
pogut fer en determinats temes —transparència i control políc, pressupostos, urbanis-
me, etc.— per forçar els socialistes a pactar i a retre comptes amb la resta de partits.

La candidatura d’ERC d’Esplugues, que es basa en el compromís de pacte i consens, 
es va aprovar en assemblea oberta en l’acte del 21 de març i té al capdavant l’Oriol 
Torras, l’Herminia Villena i en Joan Vázquez. D’aquesta manera es dóna el relleu a en 
Jordi Figueras, que tanca la llista i que ha estat el regidor republicà a 
Esplugues els tres darrers mandats. L’acte es va celebrar en una sala 
del 75è Aniverari de L’Avenç plena com un ou; en l’acte es va destacar 
la gran presència d’independents i la coalició amb Avancem.

Podeu veure el vídeo de l’acte de presentació amb aquest codi:

El mandat municipal que ara estem aca-
bant (el que va començar al juny del 
2012) ha estat el més democràtic de tots 
els mandats que s’han viscut a l’Ajunta-
ment d’Esplugues des que es va reins-
taurar la democràcia. I la raó és ben sim-
ple: per primera vegada no hi havia cap 
partit que tingués la majoria absoluta. 
Així de fàcil. És prou sabut per tothom 
que els períodes amb majories absolutes 
no afavoreixen el debat ni estimulen la 
participació, sinó que instauren un poder 
absolut que agafa vicis de mal govern, 
estableix polítiques opaques i tendeix als 
hàbits poc dialogants. És així a tot arreu 
del món i en totes les democràcies. I Es-
plugues no n’ha estat una excepció du-
rant els darrers lustres.

Però aquests últims quatre anys han 
estat diferents. Els partits de l’oposició 
hem tingut l’oportunitat d’influir per pri-
mera vegada en la presa de decisions i 
hem pogut exercir un cert control al go-
vern, accedint a un tipus d’informació al 
qual mai no havíem pogut accedir. I cre-
iem que això ha estat bo per a tothom. 
Malgrat tot, el pes de tants anys de poder 
absolut en aquest consistori no es poden 
esborrar d’un dia per l’altre i queda enca-
ra moltíssima feina per fer. Confiem que 
la ciutadania d’Esplugues serà conscient 

d’aquest fet i el proper mes de maig tor-
narà a decidir repartir el poder entre els 
diferents grups polítics, per tal de tenir 
un ple plural i divers. Per part nostra, a 
més, no ens cansarem de repetir-ho, fa-
rem tot el possible perquè aquesta plu-
ralitat política que formem els diferents 
partits espluguins pugui arribar a sumar 
una majoria suficient per poder oferir 
una alternativa capaç de governar.

Els darrers quatre anys han estat 
els més democràtics a l’Ajuntament 
d’Esplugues perquè per primera 
vegada no hi ha hagut cap majo-
ria absoluta. Malgrat els avenços 
d’aquest mandat, encara resta mol-
ta feina a fer, i el nostre compromís 
per al proper consistori és bastir 
una alternativa capaç de governar. 

Però més enllà d’això, sigui quin sigui 
el paper que la ciutadania ens atorgui en 
les eleccions de maig, per sobre de tot 
continuarem treballant de valent perquè 
aquest Ajuntament sigui cada dia més 
obert, més transparent, més dialogant i 
més participatiu. Perquè entenem que 
aquesta és l’única manera de garantir 
i fer créixer cada dia la democràcia real 
que Esplugues es mereix.
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Per explicar com ha 
estat el mandat 2011-
2015 hem de recordar 

que el PSC va perdre la majoria absoluta, 
fet que va comportar l’acord de la resta 
de partits per garantir la governabilitat 
de l’Ajuntament. Durant 3 anys, ICV i 
CiU van donar suport als pressupostos, 
introduint-hi algunes propostes, i el PSC 
ha procurat no canviar cap element bàsic 
del seu model, fet que ha comportat més 
d’un enfrontament.

Malgrat resistències, els grups de 
l’oposició vam aconseguir formar una 
comissió d’estudi per trobar les causes 
de la desviació de tres milions d’euros 
en la construcció del poliesportiu de les 
Moreres. ERC va ser l’únic partit que 
va citar a declarar càrrecs politics, i en 
solitari vam demanar que s’assumissin 

Passem comptes

responsabilitats polítiques.
A banda de presentar o participar en 

més de 50 mocions, el grup municipal 
d’ERC va presentar al·legacions a la 
proposta de declarar diversos conjunts 
urbans com a béns culturals d’interès 
local, al·legacions encaminades a establir 
uns criteris clars sobre la protecció 
del patrimoni històric. També s’han 
presentat al·legacions a plans urbanístics, 
com la proposta de tanatori a la plaça 
de la Constitució, just al costat d’una 
residència per a gent gran, proposta que 
el PSC defensava. Com a propostes que 
vam presentar i no hem aconseguit tirar 
endavant hi ha la de paralitzar l’Àrea 
Residencial Estratègica de la Montesa: 

aquesta ARE vol reconvertir zona 
industrial en habitatge en la frontera 
amb l’Hospitalet i Cornellà, amb edificis 
de més de 12 pisos d’alçària, que des 
d’ERC volem aturar.

En definitiva, el grup d’ERC hem 
procurat oposar-nos a un determinat 
model urbanístic basat en la continuada 
sobreexplotació i l’especulació, hem 
procurat defensar els senyals identitaris 
—com el patrimoni històric o la 
consolidació del calendari cultural de la 
ciutat— i hem donat suport a l’escola 
pública enllaçant-nos per la llengua, 
així com als pactes locals per l’ocupació, 
contra la pobresa i en suport dels 
col·lectius més desafavorits.

Els quatre anys de mandat municipal que es clouen ara han 
estat marcats per la pèrdua de la majoria absoluta del PSC i, 
per tant, per una incidència més gran de l’oposició en la vida 
política d’Esplugues.

El teixit cultural espluguí és ric, molt ric. 
Està format per unes 400 entitats de tota 
mena, des de les dedicades a esports tan 
populars com el futbol o el bàsquet, pas-
sant per les activitats d’arrel tradicional ca-
talana (bastons, gegants o castells), fins a 
les dedicades als ferrocarrils, la fotografia 
o el flamenc.

La nostra ciutat respira cultura pels qua-
tre costats. No hi cap de setmana que en 
un barri o un altre hi hagi activitat cultural 
o que alguna colla participi fora del terme 
municipal en trobades arreu de la nostra 
geografia.

Però tota aquesta “moguda” no seria 
possible sense les persones. Persones que 
en el seu temps de lleure i traient hores a 
la son i a la família organitzen, participen i 
es preocupen que la seva entitat sigui viva. 
Persones que gaudeixen fent aquestes ac-
tivitats i compartint-les amb la resta de la 
ciutadania, omplint un ventall cultural am-
pli, variat i per a tothom.

Perquè és per a tots. Hauríeu d’adre-

La cultura a 
Esplugues, activa?

Joan Vázquez 
Núm. 3 d’ERC d’Esplugues

i membre dels Bastoners
@JoanVazquez29

çar-vos a qualsevol Entitat un dia d’assaig 
i veuríeu l’esforç, las ganes i la il·lusió per 
fer-ho cada vegada millor i fer més atrac-
tiu per a l’espectador allò del que ells tant 
en gaudeixen i se senten orgullosos.

Aquest esforç hauria de ser recompen-
sat per un Ajuntament que aposti verita-
blement i sense reserves per la cultura. Un 
Ajuntament que posi les mateixes ganes a 
organitzar una jornada de poesia que de 
sevillanes. Un Ajuntament que faci realitat 
el sempre ajornat Casal d’Entitats, un edi-
fici necessari, ja que ajudaria a centralitzar 
en una sola ubicació entitats que ara estan 
disperses per tota la ciutat i que per poder 
assajar o tenir els seus arxius no disposen 
d’un local en condicions, que en alguns ca-
sos (com els bucs d’assaig de sota el camp 
de futbol situat al Torrent d’en Farré) es 
perillós i insalubre.

Un Ajuntament que deixi de divagar i 
edifiqui d’una vegada per totes el fossat en 
què s’ha convertit el desitjat Auditori, un 
projecte que s’ha transformat en un pou 

sense fons de diners públics, una obra que 
per una gestió pèssima, falta de previsió i 
per estudis deficients és un exemple del 
“vull i no puc” d’un Ajuntament que ara, a 
dos mesos de les eleccions municipals, es 
vanagloria de tenir 1.200.000 € més per 
invertir en obres noves “sostenibles”... És 
clar, el Cas Auditori es “insostenible” i ver-
gonyant.

Un Ajuntament que estava disposat a 
gastar-se 400.000 € en “folrar” per mo-
tius merament estètics l’exterior del nou 
poliesportiu de les Moreres i que ignora la 
falta, o l’escassetat d’aquests equipaments 
en altres barris com Can Vidalet, on es 
nega a invertir un sol euro en la remodela-
ció de l’únic existent en aquest barri.

Volem un Ajuntament que faci costat a 
les entitats i defugi els grans titulars, sense 
buscar l’espectacularitat d’esdeveniments 
promocionals. Volem unes festes majors 
de Santa Magdalena i Sant Mateu en què 
el nostre Ajuntament s’impliqui en l’orga-
nització sense afany de protagonisme.

La cultura no té fronteres, ni modes, ni 
preferències, ni ideologia. És de tots i per a 
tothom. Una ciutadania culturalment acti-
va és una ciutadania responsable, íntegra 
i respectuosa.

El teixit cultural d’Esplugues és ric, malgrat el poc interès del 
nostre Ajuntament per les entitats del municipi, especialment 
les de cultura popular, que viuen amb una mà al davant i una 
al darrere, i amb l’Auditori com a exemple paradigmàtic del 
desgavell de la política cultural (i urbanística) municipal.

Jordi Figueras i Bofill

Regidor d’ERC d’Esplugues
@JordiFiguerasB

Fotografia: Humbert Blanco 
flickr.com/photos/132255549@N08
@wifiblanco
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Recordeu que els veïns de Can Vi-
dalet vam escriure una carta als Reis 
Mags d’Orient? Doncs és una mera-
vella perquè de vegades et porten 
moltes de les coses que els demanes. 
Al nostre barri de Can Vidalet ja ens 
han portat un parc de màquines per 
fer gimnàstica a l’aire lliure, cosa que 
els metges estem farts de recomanar. 
També ens han  promès 60.000 €  de 
«suport en la redacció del projecte del 

Ja han vingut els Reis! Herminia Villena 

Pediatra
Núm. 2 d’ERC d’Esplugues

@HerminiaVillena

pavelló esportiu de Can Vidalet». Ens 
agradaria que ens expliquessin què 
significa això i si també se cedirà la 
gestió a una empresa privada.

També han sortit molts calés de 
sota l’estora o del barret, que per això 
són mags, per urbanitzar els interiors 
de les illes urbanes que quedaven per 
fer. Sort que són mags, perquè, si no, 
com explicar que de sobte apareguin 
més d’un milió d’euros just abans de 

A mes i mig de les eleccions, sembla que a l’Ajuntament 
d’Esplugues li ha tocat la loteria amb més d’un milió d’euros i 
un reguitzell de promeses d’obres a Can Vidalet i a la resta del 
poble. Ja han vingut els Reis!

les eleccions?
També ens han aixecat el carrer del 

Molí, treballant a corre-cuita, inclo-
ent-hi els dissabtes, per deixar-ho tot 
ben bonic, no fos cas que no ho pu-
guin acabar abans del 24 de maig.

Esperem amb deler noves prome-
ses!  Però recordeu una cosa, estimats 
Reis Mags: heu de venir cada any, no 
només cada quatre, coincidint amb 
les eleccions!

ELS TEMPS ESTAN CANVIANT
Com creieu que podem millorar Esplugues?

Feu-nos les vostres propostes amb aquest formulari:

Dels nous ajuntaments en naixerà la nova república catalana.

Herminia Villena, núm. 2 Oriol Torras, alcaldable Joan Vázquez, núm. 3


