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La Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes és 
una associació sense ànim de lucre que va néixer el maig 

de 1998 amb un objectiu molt clar: el reconeixement 
internacional de les seleccions esportives de Catalunya. 
La Plataforma, com ja ho va fer en el passat, tornarà 
a mobilitzar el poble de Catalunya en favor d’aquesta 
reivindicació. Aquesta és la seva força. Només des de 
la unitat de tots els catalans podrem guanyar aquest 
partit. Aquesta és la línia que la Plataforma pensa seguir 

des d’ara mateix i a la qual us convidem a participar.
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Per les Seleccions Nacionals

El proppassat dissabte 
catorze de febrer la 
secció local d’Esplugues 
d’Esquerra Republicana 

de Catalunya vam organitzar l’acte de 
reivindicació de seleccions esportives 
catalanes. El dessusdit acte va constar 
de dues parts: en la primera, una 
selecció de representants de diverses 
entitats culturals d’Esplugues va 
enfrontar-se a un equip format per 
gent d’ERC en un partit de costellada 
que va quedar 8 a 3 a favor de les 
entitats, que no van tenir pietat 
contra una ERC que va veure com 
en Toni l’apotecari havia de retirar-se 
de la porteria per lesió als dos minuts 
de joc sense assistència «mèdica» per 
manca de farmaciola.

L’acte va seguir a la 
terrassa de l’Avenç 
amb els parlaments 
de Lluís Aloy, 
e x s e l e c c i o n a d o r 
català de Curses de 
Muntanya, Xavier 
Àrias, alpinista i guia 
de muntanya, i Toti 
Mumbrú, president 
de la sectorial d’esports 

d’ERC de Barcelona i comarques. 
Així, havent presentat l’acte el nostre 
regidor Jordi Figueras, en Lluís Aloy 
va prendre el micròfon per explicar 
a la concurrència les causes que han 
menat a l’exclusió de la Federació 
Catalana (i la basca) de la Federació 
Internacional, la qual, en un canvi 
d’estatuts recent, només accepta 
un selecció per Estat. Segons Aloy, 
aquesta jugada ha estat promoguda 
per alguns catalans rebotats de la 
Federació Catalana; la inhibició de 
la junta d’aquest organisme davant 
aquest cas s’explica per la proximitat 
d’unes eleccions i perquè no vol 
immiscir-se en afers de caire polític: 
per a Àrias i Aloy, cal apostar per una 

junta més valenta i bel·ligerant.
En Xavier Àrias, per la seva banda, va 

donar la seva opinió d’esportista d’elit 
sobre la importància de les seleccions 
catalanes a nivell internacional, més en 
un país tan esportiu com és el nostre. 
Pel que fa a Toti Mumbrú, va exposar 
la perspectiva de la sectorial d’esports 
d’ERC i va animar la militància perquè 
actuïn en aquesta sectorial. Per a ell, 
l’oficialitat és positiva per diverses 
causes: sentimentals, esportives i 
també econòmiques, però és ara per 
ara molt difícil avançar-hi sense la 
independència, entre d’altres perquè 
el COI només accepta federacions 
amb Estat reconegut per l’ONU. Va 
afegir-hi que l’Estatut va suposar-hi 
un bon avenç i va informar que la 
Generalitat ajuda tant com pot 
els clubs i les federacions per a la 
internacionalització del nostre esport.

e-mail: esplugues@esquerra.org 

Telèfon: 617 765 905

www.esquerra.cat/esplugues

Esplugues de Llobregat

8 de març
dia internacional de les dones

dissabte 7 de març

visitarem a Barcelona la Ruta 

“Dones de la Barcelona Obrera”

 9.30 plaça Santa Magdalena

 cal inscripció prèvia al telèfon – 617 765 905

 places limitades

dijous 12 de març 

presentació a Esplugues de l’ONG 

“Sonrisas de Bombay” a càrrec de Núria Curós

 20.30 h Casal de cultura Robert Brillas

dissabte 21 de març

visita al Parlament de Catalunya 

 cal inscripció prèvia al telèfon – 617 765 905

 places limitades

totes les activitats són gratuïtes 

Jugadors de les entitats i d’ERC al final del partit
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En defensa de les entitats de foc d’Esplugues

Crònica municipal

En el darrer Ple Muni-
cipal, el nostre regi-
dor Jordi Figueras va 
presentar una moció, 

que va ser aprovada, relativa 
a la defensa de les entitats de 
foc d’Esplugues. El problema 

sorgeix d’una directiva del Par-
lament Europeu que regula la 
fabricació, emmagatzematge i 
ús de material pirotècnic en la 
Unió Europea. Aquesta direc-
tiva ha de ser «transposada», és 
a dir, adaptada en cada Estat de 

la UE abans del 2010. D’aquesta 
manera, el Ministeri espanyol 
d’Indústria pretén tenir enllestit 
abans de l’abril el Reial Decret 
de transposició de la directiva 
europea.

Segons com s’apliqui la nor-
mativa, els correfocs, balls 

de diables i altres activitats tra-
dicionals de foc desapareixeran 
completament. Per exemple, la 
Directiva impedeix els menors 
d’edat utilitzar material piro-
tècnic. Com diu el Manifest per 
la defensa dels grups de cultura 
popular i tradicional catalana 
amb ús de materials pirotèc-
nics, a Catalunya s’utilitzen 
aquests materials en les dife-
rents manifestacions culturals 
des del segle XIV i formen 
part indiscutible del patrimoni 
immaterial de la nostra nació. 
Avui es manté viva la tradició a 
Catalunya amb milers actes de 
foc anuals per part de centenars 
de grups de diables, bèsties de 

Ajornada l’aprovació del ROM
No ha pogut ser: després de tres anys 

de debats, deliberacions, pactes, rectifi·
cacions, esmenes, al·legacions i no se sap 
quantes còpies editades, el Reglament 
Orgànic Municipal (ROM) no es va 
aprovar en el darrer Ple. A instàncies del 
PP, ICV, CIU i PSC, i amb la sorpresa 
d’ERC, el ROM va tornar a quedar 
damunt la taula. Aquest Reglament és 
un compendi de normatives que han de 
regir la vida municipal, establir els drets i 
deures dels regidors i regidores i regular 
diversos aspectes de la participació ciu·
tadana com les Audiències Públiques, el 
Consell de Ciutat o el mateix Ple.

El menyspreu envers els grups de 
l’oposició en la presentació pública de 
la Llei de Barris a Can Vidalet, l’acte en 
contra de la violència de gènere i la col·
locació de la primera pedra de l’Auditori 

—acte organitzat de forma totalment 
partidista—, han creat un ambient en 
què es fa difícil la col·laboració de qual·
sevol partit amb l’acció de govern que 
apliquen els socialistes.

ERC contra les ARE
El regidor Figueras va votar contra 

les dues àrees residencials estratègiques 
(ARE) presentades al Ple de febrer 
perquè vulneren mocions vigents, requa·
lifiquen terrenys que no urbanitzables i 
no informa els habitants de les zones 
afectades de Can Cervera i La Mon·
tesa. A més, les AREs no contemplen 
els equipaments municipals necessaris, 
augmenta ostensiblement l’edificabili·
tat i l’alçada. El pitjor, per a Figueras, és 
que no s’informés als Grups Municipals 
sobre la signatura de convenis amb els 
propietaris majoritaris d’ambdós sec·

tors, que en principi s’havia  d’aprovar 
en l’ordre del dia del mateix Ple.

PP i PSOE tornen a demostrar la seva 
espanyolitat

Ja ho van fer amb les mocions del 
2006 i 2008 per treure les banderes 
espanyoles de les dependències munici·
pals, i també en una altra contra els sím·
bols borbònics de l’any 2007. Després, 
en dues mocions a favor de l’aplicació 
del Reglament d’usos lingüístics i ara, un 
cop més, voten juntets en contra del 
Dret a Decidir, una moció que ERC 
va presentar en suport de la campanya 
deumil.cat, on es demanava que l’Ajun·
tament donés suport a la campanya pel 
dret a decidir que culminarà amb una 
manifestació a Brussel·les el proper 7 de 
març.

foc i colles infantils. En el cas 
d’Esplugues, les entitats de foc 
tenen una presència destacada 
en totes les manifestacions fes-
tives populars, sobretot en les 
festes majors de Sant Mateu i 
Santa Magdalena.

La Generalitat està negociant 
amb aquell Ministeri per 

tal d’establir el caràcter singular 
dels elements festius de cultura 
popular i tradicionals catalans, 
mitjançant una regulació especí-
fica en l’ús de la pirotècnia. La 
cultura del foc és cultura cata-
lana i mediterrània. Cada cop 
les lleis i reglaments limiten més 
aquesta tradició, com demostra 
la dificultat creixent per encen-
dre fogueres per Sant Joan. Pel 
que fa a les activitats amb mate-
rial pirotècnic, no hem de tolerar 
que el govern europeu ni l’espa-
nyol decideixin per nosaltres. Ja 
és hora de ser lliures per decidir 
nosaltres mateixos. Aquí també 
tenim els catalans dret a decidir.

Ball de Diables a Esplugues


