
La  Secció  Local  d’Esplugues  de
Llobregat d’Esquerra Republicana va
celebrar  una  assemblea
extraordinària, el passat dijous 28 de
novembre al vespre, per tal d'escollir
el candidat per anar de número 1 a la
llista  electoral  republicana  de  les
pròximes  eleccions  municipals,  que
es celebraran al maig de 2015. L'acte,
que va tenir  lloc  al  Centre  Cultural
l’Avenç,  va  reunir  una  trentena  de
persones,  entre  militants  del  partit,
simpatitzants i  amics,  i  tenia com a
únic punt de l'ordre del dia l'elecció
del candidat.

En una única votació, es va elegir per
unanimitat Oriol Torras, el qual serà
el  nou  número  1  de  la  llista
republicana,  en substitució de Jordi
Figueres,  que  no  deixa  la  primera
línia  política  del  partit  a Esplugues.
La resta de noms de la llista  seran
escollits  més  endavant,  quan  faltin
pocs mesos per les eleccions. 

Oriol  Torras  i  Planas és professor
de català per a adults a Cornellà de

Llobregat, aficionat a la muntanya i a
la música,  i  té una llarga trajectòria
associativa i  política.  Militant d'ERC
des  del  2005,  actualment  és
Secretari d'Imatge i Comunicació de
la  Secció  Local  d’Esplugues,
President de la Comissió Sectorial de
Política  Lingüística  i  Conseller
Nacional. 

L'assemblea  extraordinària
dels republicans es va celebrar
el passat 28 de novembre

A  l’assemblea,  van  prendre  la
paraula  la  Presidenta  d’ERC
Esplugues,  Isabel  Almató,  i  l’actual
regidor  a  l’Ajuntament,  Jordi
Figueras,  que van presentar  el  nou
candidat. La cloenda va anar a càrrec
del  mateix  flamant  candidat,  Oriol
Torras,  que  va  ser  llargament
ovacionat  per  tots  els  militants
reunits. I després de l’assemblea ho
van celebrar tots junts amb una copa
de cava i un brindis. 

Ja tenim data i pregunta
El  9  de  novembre  de  2014 la
ciutadania de Catalunya decidirà el seu
futur  polític  a  través  d'una  consulta.
Així  ho van anunciar solemnement,  el
passat  dijous  12  de  desembre,  el
president  de  la  Generalitat  i  els
dirigents  dels  quatre  grups
parlamentaris (ERC, CiU, ICV-EUiA i la
CUP) que donen suport  a la  consulta
en  una  roda  de  premsa  conjunta  al
Palau  de  la  Generalitat.  Finalment,  la
pregunta  consta  de  dues  parts:  'Vol
que Catalunya esdevingui  un Estat?
En  cas  afirmatiu,  vol  que  aquest
estat sigui independent?'.

El president d'Esquerra Republicana, va
valorar l'acord de forma positiva, ja que
'aquesta  pregunta  inclou  el  que
Esquerra  Republicana  considerava
imprescindible,  votar  sobre  la
independència'.  Junqueras  va
reconèixer  que  'aquesta  pregunta  és
incús  millor  que  la  que  proposàvem
nosaltres, perquè acull un consens molt
ampli  i  permet  a  la  ciutadania
expressar-se  amb  plena  llibertat'.  En
aquest sentit, va assegurar que 'aquest
acord  aconsegueix  que  hi  hagi  una
majoria  parlamentària  molt  àmplia  i
molt sòlida al darrera'.

    
El president d'ERC va remarcar que 'el 
que és important és que els 
ciutadans de Catalunya podran votar
sobre el futur del nostre país. D'això 
és del que es tractava: posar el futur
de Catalunya en mans dels seus 
ciutadans'.

 

Oriol Torras cap de llista per a les 
eleccions municipals de 2015

El moment de la votació



El futur del carrer Sant Llorenç

Esquerra  Republicana  va  presentar,
ara fa un any, una moció per garantir
que  es  mantinguessin  les  cases
protegides  del  carrer  Sant  Llorenç,
atenent al fet que una de les quals,
la  del  núm.  8,  havia  estat  mig
enderrocada  pels  seus  propietaris,
una  promotora  immobiliària.
 Malgrat  tot,  la  proposta va quedar
pendent  i  encara  no  s’ha  resolt  el
tema.   A  principis  d’any,  es  va
procedir  al  desallotjament  d’una  de
les cases i tot semblava indicar que
correria  la  mateixa  sort  que  la  del
número 8, ser mig enderrocada amb
tots  els  problemes  de  brutícia  i
humitats que suposaria per les altres
cases.  La  intervenció  del  nostre
regidor,  Jordi  Figueras,  va  impedir
l’enderroc,  atès  que  no  hi  havia  ni
llicencia  d’obres  ni  un  informe
favorable de la Direcció General  de
Patrimoni Cultural de la Generalitat.
 Malgrat  tot,  la  supervivència
d’aquestes  cases  continua  pendent
d’un fil, ja que no sembla que hi hagi
cap  criteri  clar  de  protecció  del
nostre  patrimoni  cultural  ni  una
especial  sensibilitat  dels  seus
propietaris  per  la  seva  conservació.
Des  d’ERC  seguirem  treballant  per
mantenir-les.

La Fundació Proa a debat.

La  Fundació  Proa  disposa  d’un
centre  de  treball  i  d’un  taller
ocupacional  per  a  persones
discapacitades.   El  centre de treball
dóna  feina  a  aquelles  persones
discapacitades l’estat de les quals els

permet  treballar  i  el  centre
ocupacional atén a aquelles altres la
malaltia de les quals  no els permet
mantenir  una  activitat  laboral
retribuïda. Fa quatre anys, quan ERC
formava part del patronat de Proa, el
gerent va proposar revisar el grau de
dependència  dels  treballadors  i
treballadores  de  Proa,  ja  que
detectava  que  algunes  d’aquelles
persones haurien de passar al centre
ocupacional  per  fer  viable,
econòmicament, el centre de treball.
 Dissortadament,  el  patronat  no  va
prendre  cap  decisió  al  respecte  i,
cada  any,  Proa  ha  tingut  més
problemes  per  assegurar  la  seva
viabilitat  econòmica,  sobretot  a
mesura que s’han anat retallant les
aportacions  de  la  Generalitat.   En
aquest context,  comprovem que les
decisions respecte Proa no les pren
el propi patronat, i més aviat veiem
que és  l’equip  de govern municipal
qui  assumeix la gestió de la pròpia
fundació,  la  qual  ha  mantingut
artificialment  a  base  de  posar-hi
cada cop més diners sense fixar els
criteris de viabilitat reclamats per la
pròpia  gerència  de  Proa.   En  la
darrera  reunió  del  Patronat,  en  la
qual  ERC  hi  és  present  com  a
observador  i  no com a  membre de
ple  dret,  es  van  prendre  dues
decisions importants: la contractació
directa d’una empresa per portar la
gestió  administrativa  de  Proa  i  el
cessament  del  gerent.   De  fet,
l’empresa  que  portarà  la  gestió
haurà de fer un pla de viabilitat que
representarà   el  pas  d’alguns
treballadors del centre de treball al
centre ocupacional;  una decisió que
el PSC no va voler portar a terme fa
4 anys i que servirà a l’empresa per
evitar  qualsevol  responsabilitat
respecte les famílies que formen part
de Proa.  Des d’ERC volem agrair  el
treball a l’anterior gerent i esperem
que  Proa  encari  el  seu  futur  amb
més solidesa.

Compromesos amb la llengua?

Esquerra  Republicana  va  presentar
una  moció  per  tal  que  Esplugues
s’adherís  a  la  campanya  “Enllaçats
per la llengua”,  que s’havia iniciat a
les Balears.  La moció es sustentava
en el rebuig a la llei Wert d’educació,
la LOMCE, atès que es tracta d’una
llei  que  atempta  contra  el  sistema
d’immersió lingüística de Catalunya.
Entre d’altres propostes, la moció en
proposava  dues  d’evidents:  penjar
un llaç amb la senyera a la façana de
l’ajuntament  i  introduir  un  llaç
dibuixat a la capçalera de la revista
municipal El Pont.  Sembla ser que la
intervenció  del  grup  polític
Ciudadanos  d’Esplugues  durant  el
ple de setembre, contraris a l’ús del
llacet, ha fer reaccionar el PSC, que
va  eliminar-lo  de  la  revista  El  Pont
d’octubre,  després de tres números
on havia aparegut.   Volem donar les
gràcies al PSC per haver demostrat,
durant tres mesos, el seu compromís
amb  el  català  com  a  llengua
vehicular  de  les  escoles  del  nostre
país.  Llàstima  que  el  compromís
hauria  de  ser  permanent  i  no  tant
sols  trimestral.  Lamentem,  no
obstant,  que  el  PSC  trigués  dos
mesos  a  complir  els  acords  de  la
moció i que el principal neguit de la
proposta  fos  fins  quan  s’havia  de
mantenir el llaç a El Pont i al balcó;
un  neguit  que  els  socialistes
expressaven  fins  hi  tot  abans  de
posar el llaç al balcó i a la revista.



Ajuntament  2011-2013,  mig
mandat.

Han passat ja dos anys i mig des de
la  constitució  de  l’últim  ajuntament
d’Esplugues,  en  una  votació  on  es
presentaven  dues  candidatures,  la
de Pilar Díaz, a proposta del PSC, i la
de Jordi Figueras, a proposta de tots
els  grups  de  l’oposició.   Com  ja
sabeu,  les  dues  candidatures  van
obtenir 10 vots cada una i va haver-
hi  una  abstenció,  la  del  mateix
Figueras,  fruit  de  l’acord  entre  els
diferents partits per deixar ben clar
al  PSC  que  ja  no  ostentaven  la
majoria  absoluta  a  la  que  estaven
acostumats  i  haurien  de  pactar  les
polítiques  a  seguir  durant  els
propers anys.
D’aquells  dies  d’entesa  entre  els
grups l’oposició ençà, ha plogut molt.
 L’entesa  inicial  no  s’ha  perdut  del
tot, malgrat que el PSC ha jugat les
seves  cartes  per  obtenir  el  suport,
tàcit o explicit, d’ICV-EUIA i de CiU.
O, en altres ocasions, comptant amb
algun  suport  per  part  del  PP  en
temes relacionats amb urbanisme o
hisenda.  L’intercanvi  de  diverses
informacions  entre  uns  i  altres  ha
estat  una  constant,  però  la
coordinació  inicial  ha  anat  minvat
per una o altra raó, ja que sempre hi
havia  algun  partit  que  acabava

donant  suport  al  PSC  estroncant
algun acord determinat.
Les negociacions pels  pressupostos
han estat més profundes que mai, de
la mateixa manera que la  quantitat
d’informació  a  la  qual  han  tingut
accés tots els grups polítics, fet que
sorprèn fins i tot a un regidor veterà
com Jordi Figueras mateix, ja que no
s’explica  com abans  escamotejaven
informació, sempre rellevant a l’hora
de prendre decisions.
El marc de la crisi econòmica també
ha  marcat  l’agenda  política
d’Esplugues.  El  fet  de  trobar-nos
amb un forat  enlloc  d’un  auditori,  i
d’un altre forat de més de 7 milions
d’euros  al  poliesportiu  de  Les
Moreres,  va  donar  pas  a  una
Comissió d’Estudi (eufemisme per no
dir  d’investigació)  per  esclarir  les
responsabilitats  del  desgavell
econòmic  en  l’obra  feta,  ja  que  un
poliesportiu  que havia de costar 14
milions  d’euros  no  pot  acabar
costant-ne  21.  La  Comissió  va
finalitzar la seva tasca sense depurar
cap  responsabilitat  efectiva,  només
amb algunes recomanacions de futur
que  ja  veurem  qui  les  recordarà
d’aquí a un parell anys.
També es va crear una altra comissió
per determinar el format i finalitat de
la  revista  municipal  El  Pont,  ja  que
tots  els  grups  la  consideràvem

excessivament partidista i allunyada
de  l’objectivitat  i  pluralitat  que
hauria  de  tenir.  Certament,  alguns
aspectes  de  la  revista  han  canviat.
Però  ni  l’objectivitat  ni  la  pluralitat
semblen  tenir  un  excessiu  pes  en
una  revista  que  segueix  lloant
l’excel·lència de la feina ben feta de
l’equip de govern mentre amaga les
misèries i  equivocacions que també
l’afecten.
En  definitiva,  l’ajuntament
d’Esplugues  ha  canviat  poc  en
aquests darrers dos anys i mig. Per
una  banda,  hi  ha  un  nou  clima  de
pacte  entre  els  tres  partits  que
donen suport  al  govern,  PSC,  ICV i
CiU.  I per l’altra, els altres dos partits
que, malgrat el rebuig del PSC, anem
fent també la  nostra  aportació a la
gestió municipal,  principalment amb
propostes  relatives  a  polítiques
socials  i  al  procés  d’independència
del  nostre  país.  
Ara  mateix,  sobre  la  taula  tenim
encara  una  altra  novetat  que
afectarà  políticament  l’ajuntament:
en Roger Pons, cap de llista de CiU i
portaveu del seu grup municipal, ha
decidit  abandonar  el  partit  però
seguir  com  a  regidor,  deixant  CiU
amb un regidor menys i trasbalsant
la  composició  de  comissions  i
organismes municipals  en  els  quals
els partits hi estem representats. 

Homenatge a Lluís Companys

El darrer 15 d'octubre es va fer l'acte 
i ofrena floral en commemoració del 
73è aniversari de l'afusellament del 
president Lluís Companys i Jover per
part de l'exèrcit franquista després 
d'un consell de guerra. Montserrat 
Satorra va ser l'encarregada de llegir
la darrera carta que el president 
Companys va adreçar a la seva 
esposa. El regidor Jordi Figueras va 
rememorar els fets ocorreguts fent 
una reflexió sobre el patiment del 
poble als dos bàndols de la guerra.



Oriol  Junqueras,  president
d'Esquerra Republicana va afirmar,
el  passat  14  de  novembre  en  un
acte  multitudinari  a  l’auditori  del
Fòrum  de  Barcelona,  que  'l'Estat
espanyol  converteix  la
independència  en  sinònim  de
democràcia.  Quan  els  dirigents
espanyols ens diuen que estiguem
tranquils,  ens  estan  dient  que  ho
hem  d'estar  perquè  no  ens
deixaran  votar,  negant-nos  el
nostre  dret  més  bàsic  que  és  el
dret a votar'.

Segons Junqueras,  'a  la comunitat
internacional  li  és  molt  més  fàcil
posar-se al costat dels demòcrates,
aquells  que  volem  que  tothom
pugui votar, que posar-se al costat
d'aquells  que  volen  negar  que  la
gent pugui votar'. Per això, va voler
'donar les gràcies a aquesta fàbrica
de  generar  independentistes,  que
és l'Estat espanyol'.
Sobre  l'acord  anunciat  la  segona
setmana  de  desembre  sobre  la
consulta,  el  president  d'Esquerra
Republicana va manifestar que 'mai
havíem  arribat  tan  lluny,  mai
havíem  sigut  tants  i  mai  havíem
tingut  tanta  força.  Mai  havíem
tingut  una  oportunitat  com
aquesta'.  'Aquesta  força  que  ens
dóna  la  unitat,  l'hem  de  cuidar
entre  tots.  Hem de tenir  clar  que
els  que  anirem  a  defensar  la

consulta  no  som  rivals,  sinó  que
som companys', va afegir.
Respecte a la pregunta, Junqueras
va insistir en què 'per a nosaltres la
pregunta havia de marcar l'horitzó
al  qual  volíem arribar.  No podíem
renunciar  a  votar  sobre  la
Catalunya  independent,  com
reclama la majoria social del país'. I
es  va  mostrar  convençut  que  'la
pregunta  que  tenim  és  fins  i  tot
millor  que  la  que  nosaltres
proposàvem,  encara  que  només
sigui perquè som molts els que la
defensem'.
El  president  d'Esquerra
Republicana  va  fer  aquestes
declaracions a l'acte 'Votar és la via.
Tots per un nou país', que va tenir
lloc  a  l'Auditori  del  Fòrum  de
Barcelona.  L'acte,  que  va  aplegar
més  de  4.000  persones,  va
comptar  amb  la  participació  dels
escriptors  Màrius  Serra  i  Empar
Moliner,  el  filòsof  Josep-Maria
Terricabras,  l’humorista  Peyu,
l’empresari  Josep Maria Mainat,  el
jutge Santiago Vidal, la cuinera Ada
Parellada, l'actor Juanjo Puigcorbé,
i  els  músics  Pep  Sala  i  Joan
Fortuny.

Podeu  trobar  informació  sobre
aquest emotiu acte del Fòrum a:
www.votaresdemocracia.cat

Recull de fotos de la Via Catalana

 

El proper 6 de març 
realitzarem la primera

 assemblea
general

d'electors
Reserveu-vos aquesta
data. Properament 
informarem de l'hora i 
el lloc.


