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Presentació de la candidatura a les elecions municipals

Esquerra + Reagrupament
+ Gent per Esplugues

La candidatura es va presentar a l'Avenç

El dilluns 28 de març a l'Avenç, es va
presentar la candidatura a les eleccions
municipals per Esplugues amb la
presencia de Joan Ridao, secretari
general del partit i Jordi Figueras cap de
llista i actual regidor all ajuntament, i una
amplia representació del veïns i veïnes.

Som davant d’unes eleccions
municipals transcendentals per a
Esplugues, on la veu de les persones
independents d’esquerres ha de marcar
la diferència per construir una
Esplugues on els i les seves
representants politics vagin pel davant
dels problemes de la ciutadania.

Volem canvis polítics importants, cal garantir
el respecte per les persones, la participació
ciutadana, la defensa de la nostra llengua i
cultura, la lluita per a les nostres
reivindicacions socials i nacionals, i això
s’aconsegeix amb politiques d’esquerres.
La societat necessita que les seves
polítiques i els seus politics s’avancin a les
necessitats de la gent.
Si sumem les nostres forces assolirem els
millors resultats de l’independentisme a
Esplugues. Ara és l’hora de la unió de
Esquerra + Reagrupament + Gent per
Esplugues; aquest és el primer pas per
aconseguir una Esplugues més justa i més
lliure. Cal que els ciutadans i ciutadanes
d’Esplugues feu confiança al Jordi Figueras
i a aquesta candidatura amb gent procedent
de diferents sectors de l’independentisme,
de les entitats, de la societat d'Esplugues,
també gent no adscrita a cap partit polític.
Perquè Esplugues ha de continuar tenint a
l’Ajuntament representació política
d’esquerres, independentista i independent;
persones compromeses que treballem per
enfortir el nostre poble, la nostra societat i
donar resposta reals als problemes i les
necessitats dels ciutadans i les ciutadanes.

Manifest
L’esquerra que suma

Units per Esplugues

Des de Esquerra, interpretant el
sentiment i els anhels dels veïns i
veïnes que s'ens han adreçat, hem
treballat per aconseguir presentar a
Esplugues una candidatura el més
àmplia possible, que uneixi els sectors
independentistes i sobiranistes. La
resposta a aquests esforços, és la
candidatura ERC + RCAT + GENT PER
ESPLUGUES.
Us convidem a llegir manifest de suport
a la candidatura, elaborat per persones
que creuen en aquest camí d’unitat i al

que esperem que, compartint les nostres
reflexions, vosaltres també us adheriu.
Podeu consultar el manifest a la pàgina web
http://www.gentperesplugues.cat/manifest ,
on també hi trobareu un formulari per
adherir-vos. Tanmateix, si voleu signar el
manifest en persona, ho podreu fer
contactant amb nosaltres a traves dels
següents mitjans:
Telèfon: 617 765 905
Correu-e: info@gentperesplugues.cat
Twitter: http://twitter.com/GentxEsplugues

Equipaments

Can Vidalet

Les Moreres i
l’auditori:
les vergonyes
del PSC

Inaugurada novament la
Plaça Blas Infante

El passat 23 de febrer el regidor Jordi
Figueras va participar en el debat
organitzat per l’Associació de veïns i veïnes
d’Esplugues sobre el poliesportiu de Les
Moreres i l’Auditori . Els dos projectes
arrosseguen una desviació pressupostaria
de 12 milions d’euros , segons el nostre
regidor aquesta desviació és fruit d’una
mala gestió política en la redacció dels
projectes. Figueras va afirmar que els pl
ànols donats als diferents grups municipals
de l’auditori es remunten a l’any 2004 i
que s’han aturat les obres per manca de
previsió en el finançament. El PSC afirma a
la premsa que la crisi és la causant de
l’aturada de les obres però el conveni entre
l’ajuntament i la Generalitat obliga a
l’ajuntament a fer un altre projecte, ja que el
actual no s’ajusta als paràmetres del Pla
d’equipaments culturals de la Generalitat,
fet que significava que la Generalitat no
aportaria finançament a un projecte mancat
de viabilitat social. Figueras també va
afirmar que el govern socialista ja no té cap
tipus de credibilitat al enganyar a la
ciutadania respecte a les causes d’haver
aturat el projecte. Per ERC la manca
d’objectius culturals concrets és la causa
més evident de la mala gestió del PSC, que
tampoc aplica el Pla de Cultura aprovat el
2007.

Si voleu coneixer més sobre la feina feta
pel nostre regidor, podeu trobar més
informació al nostre canal a YouTube:
www.youtube.com/user/esquerraesplugues
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El govern municipal tracta a l'oposició com convidats de pedra

Divendres 25 de febrer el PSC va
tornar a excloure els diferents
partits de l’oposició en la
inauguració de la plaça Blas Infante
de Can Vidalet . El PSC va tornar a
editar un fulletó informatiu sobre la
darrera remodelació d’aquesta
plaça incomplint el Reglament
d’Usos Lingüístics. Recordem que
porten 10 anys de continues obres,

ja sigui per evitar filtracions, canviar
la tanca perimetral o reformar el que
ara és l’Espai Jove del Remoli. El
PSC ha tornat a demostrar que non
tenen cap intenció de fer complir
les normatives vigents del
Reglament Orgànic Municipal ni
de creure en la pluralitat política de
l’ajuntament marginant als diversos
grups politics municipals.

Reconeixement o raspallada?
Un any més tornem a trobar-nos
amb que un membre del PSC és
nomenat “andalús de l’any”, fet
que ja no constitueix cap sorpresa
pel grup municipal d’Esquerra. Fa
dos anys el regidor Jordi Figueras
va assistir al nomenament de
l’andalús de l’any, reconeixement
que fan les entitats andaluses
d’Esplugues a persones que
s’han destacat en favor de la
cultura andalusa. La sorpresa va
ser descobrir que la persona que
rebia l’homenatge
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era un regidor socialista de
l’Hospitalet per la seva tasca en
favor d’aquestes entitats a partir de
la seva responsabilitat al front de
l’Àrea de Cultura Popular de la
Diputació de Barcelona. L’any
passat l’alcaldessa d’Esplugues
rebia aquest reconeixement que ja
han rebut tots els alcaldes
d’Esplugues, com l’andalús Toni
Perez o el sorià Lorenzo Palacin als
que cal afegir diversos regidors
socialistes de la nostra ciutat.

