
La secció  local  d’Esquerra

Republicana  d’Esplugues  de

Llobregat  va  organitzar,  el  passat

dijous  6  de  març,  l’acte  de

presentació  del  nou  candidat  a

l’alcaldia,  Oriol  Torras. Torras, que

es  va  dirigir  a  les  prop  de  300

persones que omplien de gom a gom

la sala del teatre del Centre Cultural

l’Avenç,  va  fer  un  discurs  molt

aplaudit  del  qual  cal  destacar  que

“mai  com  ara  havíem  estat  tan  a

prop  de  l’alternança  política  a

Esplugues” i  va  apuntar  la

possibilitat que l’atomització del vot

socialista pugui  ser una oportunitat

per “configurar  majories

alternatives la propera legislatura”

a  la  qual  cosa  va  afegir  que “per

mi, no quedarà”. 

L’acte,  que  va  ser  presentat  per  la

presidenta  d’ERC  Esplugues,  Isabel

Almató,  i  el  regidor  del  grup

municipal  d’ERC a  Esplugues,  Jordi

Figueres,  va  comptar  amb

l’excepcional  presència  d’Oriol

Junqueras,  president  d’Esquerra

Republicana de Catalunya i alcalde

de Sant Vicenç dels  Horts, el qual

va  fer  un  brillant  discurs  que  va

encendre  els  ànims  de  tots  els

assistents.  Va  ser  un  acte  molt

concorregut i animat on, a més, van

assistir-hi  nombroses  personalitats,

entre  les  quals  cal  destacar  la

diputada al Parlament de Catalunya,

Teresa  Vallverdú;  el  Secretari

Nacional d’ERC de Política Cultural i

Educació, David Agustí;  el president

d’ERC  a  la  comarca  del  Baix

Llobregat,  Jordi  Albert;  el

vicepresident  de  l’Assemblea

Nacional  Catalana,  Jaume  Marfany;

el  cap  del  grup  municipal  de  CiU,

Albert  Comelles;  i  nombrosos

regidors  i  càrrecs  polítics  de  la

comarca.

Enllaç al vídeo

íntegre de l'acte:

Podeu trobar

aquest i més vídeos

al nostre canal a YouTube: 

http://www.youtube.com/user/esquer

raesplugues/videos

Oriol Torras: 
“Mai com ara havíem estat tan a prop
de l’alternança política a Esplugues”

L'alcaldable Oriol Torras amb Oriol Junqueras, president d'ERC



El  passat  dia  8  d'abril  no ha  estat

delegada al Parlament de Catalunya

la facultat de convocar referèndums,

a  l'empara  de  l'article  150.2  de  la

Constitució. Però el que la sentència

del  Tribunal Constitucional  (TC)  no

ha  aconseguit  és  prohibir  a  la

Generalitat  de  Catalunya  que  faci

una consulta, ja que tant la legalitat

internacional com el  mateix Estatut

d'Autonomia  del  2006,  en  el  seu

article 122, atorguen aquesta facultat

sense més límit que el de decidir per

l'interès legítim dels catalans. És clar

que no podem pretendre canviar la

Constitució  Espanyola  mitjançant la

consulta,  però  tampoc  sembla  que

l'aspiració  majoritària  dels  catalans

pel  dret  a  decidir  ens  pugui  ser

prohibida en el marc de la legalitat

internacional, o almenys això apunta

el  TC en promoure el  diàleg polític

entre els governs espanyol i català.

Ens  trobem  en  una  situació  de

confrontació  de  legalitats,  la

internacional  i  la  constitucional

espanyola,  en  què  aquesta  darrera

nega  la  lliure  expressió  de  la

voluntat democràtica d'un poble. No

és  acceptable  que  en  nom  d'unes

lleis  es  pugui  segrestar  la  decisió

d'un  poble  representat  pel  seu

Parlament,  aquesta és si  mes no la

diferència  entre  dictadura  i

democràcia:  la  primera  pretén

substituir  la  decisió  popular

majoritària i  la segona, respectar-la.

Així  doncs,  encara  que  no  hi  ha

hagut  delegació  de  competències

per  convocar  un  referèndum  el

proper  9  de  novembre,  s'ha  de

continuar  amb  el  full  de  ruta  del

Parlament.  Si tampoc ens permeten

convocar una consulta a l'empara de

l'article 122 de l'Estatut de Catalunya

i  de  la  Llei  del  Parlament,  amb  la

tolerància manifestada pel TC en la

seva  darrera  sentència  en

l'acceptació  del  dret  a  decidir

mitjançant  una  votació,  caldrà

finalment  convocar  eleccions

generals a Catalunya amb el suport

de l'actual majoria absoluta pel dret

a decidir i, vist el resultat, proclamar,

si  escau,  la  independència  des  del

nou Parlament constituït. Hauran de

ser  unes  eleccions  plebiscitàries  i

quasi  constituents  en  les  quals  els

catalans  i  catalanes  es  pronunciïn

sobre el futur del seu poble per tal

que,  segons  el  resultat,  el  Govern

declari  de  manera  unilateral  la

independència de l'Estat català.

En  aquest  cas  el  Govern  espanyol

tampoc  no  tindria  cap  legitimitat

democràtica per oposar-se a la DUI, i

s’hauria  d’obrir  un  procés  de

negociació  per  establir  de  quina

manera es fa efectiva la secessió del

territori  català,  el  repartiment

d'actius  i  passius  tant  interns  com

externs  i  la  representació  en

organismes internacionals. Aquest és

el  criteri  establert  pel  Tribunal

Suprem del  Canadà en el  dictamen

de  1998,  (...),  atorga  legitimació

democràtica  a  una  iniciativa

secessionista  de  la  província  de

Quebec  i  obliga  el  Govern  del

Canadà a negociar les condicions de

la  separació.  Aquest  és  també  el

camí  dels  escocesos,  els  quals,  si

triomfa el sí en el seu referèndum, en

el termini de dotze dies constituiran

una comissió mixta amb els anglesos

per  negociar  les  condicions  de  la

secessió  d'Escòcia.  El  camí  legal  en

l'àmbit internacional està definit i és

clar,  costerut  i  difícil.  Però  és  clar,

davant  la  negativa  continuada  a

acceptar  la  voluntat  de  més  d'un

85% dels catalans, que exigeixen una

consulta  al  Govern  espanyol  per

definir el seu futur, i en el marc d'un

estat democràtic i de dret, finalment

caldrà  una  votació  mitjançant  unes

eleccions  i,  si  escau,  una  declaració

unilateral  d'independència.  El  camí

és llarg,  però com deia el president

de la  multinacional  catalana Grífols,

ho aconseguirem si no ens arronsem.

Lluís Ducet Vilardell
Secretari d'Organitazció d'ERC-Esplugues

Podeu  trobar  aquest  article  complet  a:
http://locals.esquerra.cat/esplugues/opinio/

La consulta, la sentència del Constitucional
i la declaració unilateral d'independència



El  passat  divendres  21  de  febrer  a

Esplugues  vam  tenir  l’honor  de

comptar  amb  la  presència  de  Cesc

Iglésies,  Vicesecretari  d’Acció

Política d’Esquerra Republicana, per

explicar  en  què  consisteix  la

campanya  “Votar  és  democràcia”.

L’acte,  que va tenir  lloc al  casal  de

cultura Robert Brillas, va reunir mig

centenar de persones que van seguir

amb molt interès les explicacions del

dirigent  republicà  i  que  van  nodrir

un animat torn de preguntes durant

el qual tothom va poder esvair tots

els dubtes que tenia al respecte.

ELECCIONS EUROPEES

El proper  25  de  maig  estem

convocats  a  la  participació  de

eleccions al parlament europeu. 

L’acte central de la campanya d'ERC

a la nostra comarca es farà el dia 20

a Cornellà  amb la presència d'Oriol

Junqueras  i  Josep  Maria

Terricabras.  Reserveu-vos  aquest

dia, us informarem del lloc amb prou

antelació.

És  de  vital  importància  que  en

aquestes  eleccions  Esquerra

Republicana  tinguem  coberts  els

col·legis  i  meses  electorals  amb els

nostres  apoderats,  apoderades,

interventors o interventores.

Si  esteu  interessats en participar  i

formar  part  de  l’equip  de  persones

que aquest dia estarem al servei del

partit,  envieu-nos  un  correu  a

esplugues@esquerra.cat

Cesc Iglésies: “És la gent que
ens encoratja a seguir lluitant

per decidir el nostre futur” 

La Coordinadora de Desocupats i  Desocupades del  Baix Llobregat  va

organitzar la ll Marxa d’aturats del Baix Llobregat , amb el Lema Contra

l’atur no t’aturis. per un treball digne, reducció de la jornada laboral sense

perjudici  salarial.  per  una  renda  garantida,  no  als  desnonaments  de  les

persones desocupades  i  no a  la  pobresa energètica,  són  algunes de  les

reivindicacions que han anat  explicant durant la durada de la marxa. 

La  Marxa  es  va  iniciar  a  Castelldefels  el  22  de  març,  i  va  passar  per

Esplugues el dijous 26. A la seva arribada es va fer una assemblea i tot

seguit el dinar. La secció d’ERC a Esplugues els va oferir un brou calent.

mailto:esplugues@esquerra.cat


Sant  Fost  de  Campsentelles,

Sabadell, Vilanova i Barcelona. Cada

vegada són més a prop. A principis

de  febrer  vam  saber  que  el  TSJC

imposava  a  cinc  escoles  d’aquestes

poblacions que una de cada quatre

hores  lectives  les  impartissin  en

castellà.  En  cinc  interlocutòries

diferents,  el  tribunal  fixava  per

primera  vegada  una  quota

lingüística  a  les  aules  i  obligava

nominalment  els  directors  del

centres a  “garantir  un ús mínim de

castellà”.  El  tribunal  ho  feia  en

resposta  a  les  peticions  de  les

ínclites 5 famílies que han denunciat

la situació.

El  debat  que  s’ha  generat  entre  la

comunitat  educativa  ha  sigut

majúscul. Les posicions són diverses.

Des  del  frontisme  absolut  d’alguns

que  demanen  que  no  s’acati  la

sentència  de  cap  manera,  fins  a

posicions  més  tèbies  que

argumenten que en algunes franges

d’edat tampoc seria cap despropòsit

un augment de l’ús vehicular d’altres

idiomes com l’espanyol. Fins i tot hi

ha qui admet que en alguns centres

ja s’està fent així.  

Amb tot, aquest debat ve enverinat

d’origen. Més enllà de les virtuts del

multilingüisme  (que  no  discutim),  i

més enllà de la llibertat que haurien

de  tenir  els  centres  a  l’hora  de

prendre  aquestes  decisions  en

funció  de  les  diferents  diversitats

que  acullen,  la  pregunta  pertinent

torna  a  ser,  de  la  mateixa  manera

que  en  la  ja  famosa  sentència  de

2010  contra  l’Estatut,  si  és  a  un

tribunal  a  qui  li  pertoca  prendre

aquestes decisions.

Entenem  que  no,  és  clar.  Entenem

que les decisions polítiques les han

de prendre els polítics. És intolerable

que els tribunals prenguin decisions

que pertoquen al  poder  legislatiu.  I

és preocupant que dins l’estructura

institucional espanyola cada vegada

sigui  més  difusa  la  separació  de

poders.

Probablement,  aquesta  vegada

encara no se’n sortiran. La immersió

lingüística seguirà sent un pilar

fonamental  del  sistema  educatiu

català,  malgrat  les  conseqüències

que  pugui  tenir  aquesta  sentència.

Però ho tenen al punt de mira, per a

“ells” és l’objectiu principal a abatre, i

ho seguiran intentant,  cada vegada

amb  més  punteria,  també  a

Esplugues. Com dèiem, cada vegada

són més a prop. La solució, com en

tants  altres  temes,  passa  per

desempallegar-nos d’aquest sistema

institucional i fer-ne un de nou. Però

mentre  això  no  arribi,  ho  seguiran

provant. 

Oriol Torras  
Alcaldable d’ERC per  Esplugues 
Twitter: @orioletto

Opinió: Cada cop més a prop

Biblioteca Aurora Bertrana
Gràcies a la donació de Gregori Mascareñas hem ampliat el fons de
la nostra biblioteca, i ara ens atrevim a posar en funcionament el
servei de préstec de la petita biblioteca que al llarg d’aquests anys
hem anat creant. 
Servei de préstec de llibres. Deixo, deixa’m
Us convidem a participar-hi i utilitzar la nostra Biblioteca Aurora 
Bertrana. Si voleu formar part de:
Deixo: envia’ns un llistat de dos o tres llibres amb títol i autor.
Deixa’m: podeu agafar en préstec: un llibre durant un mes.
Més informació al Casal Republicà Aurora Bertrana.


