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I qui avui és el primer serà l’últim d’arribar. Bob Dylan

Oriol Torras i Planes, alcaldable d’ERC per Esplugues

“Caldrà racionalitzar el sou
dels polítics”

E

ntrevistem l’Oriol Torras, alcaldable
d’Esquerra Republicana de Catalunya a Esplugues de Llobregat, que
ens explica el seu projecte polític i alguns
detalls sobre qui és. Redacció.
Si el 25 de maig ets el proper alcalde d’Esplugues, què és el primer que
faràs?
Abans de res, caldria fer una auditoria
externa per tal de saber l’estat de comptes actual de l’Ajuntament. Després de
36 anys governant el mateix partit és totalment necessari per saber exactament
com han deixat els comptes i evitar sorpreses i disgustos difícils de justificar un
cop ets al govern.
Quines seran les vostres prioritats a
l’Ajuntament?
La nostra prioritat serà acabar amb
totes les situacions de desigualtat i necessitats bàsiques que encara hi ha a
Esplugues, ja sigui lluitant amb totes les
forces contra l’atur i la precarietat laboral, la lluita contra la injustícia dels desnonaments que encara es produeixen o
les necessitats de tantes i tantes famílies
que els costa arribar a final de mes. Alhora, caldrà reactivar l’activitat econòmica i
industrial per tal de crear riquesa, feina i
competitivitat.
Creus que a l’Ajuntament d’Esplugues hi ha corrupció?
Cal ser molt prudent. D’entrada, cal pensar que no... però és molt difícil de saber.
En tot cas, jo no faria una afirmació com
aquesta. De totes maneres, és evident
que al nostre Ajuntament hi ha hagut una
manca de control democràtic durant les
tres últimes dècades, que les majories absolutes han permès fer i desfer, i que hi ha
hagut alguns casos ja jutjats. A part, una
cosa és la corrupció pura i dura i una altra
són certes actituds i tripijocs d’aquests
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que, encara que siguin legals, són poc
edificants. D’aquests sí que n’hi ha, és clar.
Una bona colla!
Creus que els sous dels polítics són
massa elevats?
És evident que hi ha sous d’alguns polítics que són exagerats, i caldrà racionalitzar-los. I és cert que s’ha de mirar amb
lupa què està passant amb la duplicitat
de càrrecs. Però també és veritat que la
immensa majoria de la gent que es dedica a la política al nostre país, sobretot
en l’àmbit local, té assignacions dignes,
que podríem entrar a discutir, però que

“La primera mesura que prendrem si governem
nosaltres seria encarregar una auditoria externa
completa per saber l’estat real dels comptes municipals”

en cap cas podríem qualificar d’abusives.
El problema de tot plegat, però, no és la
quantitat exacta que cobra cada polític,
perquè costaria molt posar-nos d’acord
en què és un sou digne i què no. Cadascú
diria una quantitat diferent. El problema
real és que no hi ha una llei que ho reguli
i ho racionalitzi. El polític és l’únic assalariat del món que està obligat a posar-se
el sou a ell mateix. I això és el que ha de
canviar, perquè actualment és un niu de
raons.
Sovint es parla de la manca d’alternança política a Esplugues. Creus que
ja ha arribat el moment d’un canvi de
majories a l’Ajuntament?
Crec que és bo que en una institució
democràtica hi hagi alternança políti-
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ca. És bo i desitjable. I és evident que a
Esplugues encara no s’ha donat aquest
cas des de l’any 1979. Però no em toca a
mi decidir si aquest és el moment o no.
Aquesta és una decisió que hauran de
prendre els espluguins i les espluguines
el proper 24 de maig. I estic segur que
prenguin la decisió que prenguin, serà
la millor. Perquè la gent quan vota no
s’equivoca mai. Del que sí que estic convençut és que mai no hem estat tan a
prop i en tan bona disposició per a un
canvi com ho estem ara.

L’Oriol Torras ens en
diu 16

“Esplugues no ha estat
tan a prop de l’alternança com ara, i donarem
suport a qualsevol iniciativa de canvi en què
creguem que hi podem
aportar el nostre bagatge polític”
En un escenari de forta fragmentació del vot com es preveu, quines
creus que poden ser les futures aliances d’ERC a Esplugues?
És molt aviat per parlar de pactes
postelectorals. Caldrà veure quins són
els resultats de les eleccions i de quina
manera la gent d’Esplugues decideix repartir la representativitat. Però d’entrada
em semblaria poc útil per a la ciutat que,
en cas que el canvi recaigués en una decisió nostra, no fer-lo possible. Al contrari, nosaltres donarem suport a qualsevol
iniciativa de canvi amb la qual creguem
que podem aportar el nostre bagatge
polític. I evidentment que el factor nacional i el procés independentista també
tindran molt a veure en aquest tipus de
decisions.

Des d’ERC heu estat crítics amb el
tema del tanatori. Per què?
Bàsicament perquè és un exemple clar
de l’exhauriment d’una manera de fer política que ja és anacrònica i que no és la
nostra. S’han pres una sèrie de decisions
a l’esquena de la ciutadania. I aquestes
decisions, equivocades o no, han estat
vistes com una agressió. Nosaltres estem
per una nova cultura política que tingui
en compte la veu de tothom no només
cada quatre anys, sinó sempre, contínuament. És el que tècnicament s’anomena
democràcia deliberativa. I és evident que
bona part del malestar que ha generat
el tema del tanatori, i altres temes con-

L’Ajuntament que no
estimava Can Vidalet

L

’altre dia, representants de diverses entitats de
Can Vidalet érem en una reunió organitzada per
l’Ajuntament, la Taula de Convivència. Tots fa una
pila d’anys que hi vivim. Cap de nosaltres no n’ha volgut
marxar. Tots pensem que els veïns de Can Vidalet estem
orgullosos del nostre barri i de pertànyer a Esplugues.
Ens agrada com és el barri perquè és divertit i la gent
es coneix, perquè som solidaris i perquè hi ha moltes
associacions. I està molt cuidat, sempre netejant, amb
moltes zones verdes sempre cuidades.
Però vam arribar a una conclusió: hi ha una cosa que no ens

trovertits, s’haurien pogut evitar parlant,
dialogant i consensuant una posició comuna amb els veïns i les entitats.
Quina opinió et mereix la participació ciutadana en la política?
Per a nosaltres no és només un ítem
que s’hagi d’omplir a l’apartat d’objectius
de legislatura, sinó una manera global
d’entendre la política. És des de l’entesa
entre tots que han de sorgir les decisions col·lectives. Només d’aquesta manera podrem aconseguir que la nostra
democràcia faci el salt endavant que tots
desitgem. Crec que les decisions s’han
de prendre de forma col·lectiva, i l’única
manera és amb la participació de tothom.
Herminia Villena
Pediatra a Can Vidalet
Núm. 2 d’ERC d’Esplugues
@HerminiaVillena

agrada: no ens sentim estimats per l’Ajuntament. Som com
aquell germà de família nombrosa que està igual de cuidat
que els seus germans, amb totes les necessitats bàsiques
cobertes, incloent-hi joguines, però els pares sembla que no
se l’estimen. I això es nota en les activitats culturals, les fires,
les promocions econòmiques. Quantes, que no siguin del
mateix barri, s’han organitzat aquí?
Volem que se’ns tingui en compte. No som un altre món.
No només som bars i folklore per venir a gaudir-ne. Per això
«volem que Esplugues esdevingui de debò un sol poble, amb
tots els seus 10 barris», un dels punts del nostre programa.

Tothom té el que es mereix?
No, de cap manera. Hi ha moltes
injustícies i en part per això també
estem en política.
Millor qualitat, pitjor defecte?
De mi? La millor qualitat, la constància. El pitjor defecte, uf!... molts!
Segur que tinc un punt de supèrbia,
per exemple.
Quin llibre t’hauria agradat escriure?
Escriure’l no ho sé, perquè és molt
difícil. Però Victus de Sanchez Piñol
em va impressionar.
Una pel·lícula, una sèrie i una cançó.
La Dolce Vita de Fellini, House of cards
amb Kevin Spacey i “Qualsevol nit
pot sortir el sol” de Jaume Sisa.
Una obra d’art?
L’Anell del Nibelung, de Richard Wagner
Un plat preferit?
Estofat de patates amb mandonguilles.
Especialment si el fa la meva mare.
Què s’hauria d’inventar?
El teletransportador de Star Trek
estaria molt bé!
En què et consideres expert?
Probablement sóc bo donant classes
de català per a adults. Però sempre
he intentat fer moltes altres coses
i d’algunes me n’he sortit prou bé.
M’agrada aprendre.
Déu existeix?
Probablement la gràcia de Déu no és
trobar-lo, sinó buscar-lo.
Quin personatge històric o de
ficció convidaries a dinar?
Un només? Doncs... Olof Palme, per
exemple...
Un mite eròtic?
Mira, una espluguina il·lustre: la
Shakira
Acaba la frase: La vida és...
Tot el nostre temps
La gent de natural és bona?
Tendeixo sempre a pensar que tothom
és bona gent. Però a vegades n’hi ha
que em fan dubtar molt...
Tres ingredients per fer un paradís.
Un dia assolellat, una muntanya no excessivament alta i temps per caminar
Un lema per a la teva vida?
All you need is love.
Què és el que més t’agrada d’Esplugues?
La seva gent. És una ciutat fantàstica
on viure-hi.

L’Estat propi,
la via necessària
Esplugues ha de contribuir que les eleccions
municipals siguin el primer pas per assolir
la majoria a les plebiscitàries del 27-S, i ERC
ha de ser el pal de paller de l’esquerra per
garantir el benestar futur de Catalunya.

A

Catalunya li convé avui tenir
els instruments necessaris per
sortir de la greu crisi econòmica
que patim i per poder ser propietària del
seu destí, per encertar-la, o per equivocar-se. La via federalista, que hem defensat molts durant molt de temps, és
morta. No pot hi haver federalisme sense federalistes. Com molt bé ha assenyalat el catedràtic d’Economia Germà Bel,
el catalanisme ha maldat des dels seus
inicis per reformar Espanya com a solució al problema d’encaix de Catalunya a
l’Estat, però la realitat és que Espanya o,
almenys, la gran majoria d’espanyols, no
volen ser reformats.
No és un problema de sentiments,
tots respectables, sinó de pura lògica de
supervivència. És per aquesta via que
molts hem arribat a la conclusió que, per
sortir de l’atzucac en el qual ens trobem,

l’única sortida viable és que els catalans
tinguem un estat propi
És en aquest context que ERC suposa
avui l’aposta segura per la justícia social i l’honestedat política, amb l’horitzó
d’una Catalunya que ha de disposar de
les eines necessàries per garantir el seu
benestar futur. Respecto molt la resta
de forces d’esquerra. A Catalunya l’opció progressista és plural, i és probable
que ho continuï sent. Però, avui dia, i en
el futur, ERC ha de ser el pal de paller
d’una governació de centreesquerra a
Catalunya.
Crec que les properes eleccions municipals han de ser un primer pas de
cara a una gran majoria per l’estat propi
a les eleccions plebiscitàries del 27-S. I
m’agradaria que Esplugues fos un dels
municipis que contribuís a aconseguir
l’objectiu.

Esquerra Republicana,
som la garantia

Q

César Romero García
Extinent d’alcalde de
l’Ajuntament d’Esplugues
i regidor amb el PSC fins al 2007
Llicenciat en dret i funcionari

Joan Vázquez
Núm. 3 d’ERC d’Esplugues
i membre dels Bastoners
@JoanVazquez29

uan llegireu aquestes línies ja serem en plena voràgine de campanya
electoral per a les municipals. Paradetes informatives, nois i noies
repartint fulletons, programes i globus amb un somriure. Candidats
sobreentarimats repetint fins a l’afonia «jo... jo... jo...» i assenyalant amb dit
acusador «aquells... aquells... aquells...».
No us volem enganyar, nosaltres també posarem paradetes informatives,
repartirem fulletons, programes i globus amb un somriure i també tindrem
candidats sobreentarimats. Que on és la diferència?
Molt senzill. Per començar, ja us hem dit que no us enganyaríem. Als
nostres candidats no els sentireu pas dir «jo...», sinó «nosaltres...», i tampoc
no els sentireu dir «aquells...», perquè retreure el que un altre ha fet malament
no ho arregla: nosaltres «solucionarem».
Som honestos, treballadors i seriosos. Som Esquerra Republicana de
Catalunya, necessiteu més garanties?
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