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Hàbits saludables

Oriol Torras i Planes
Candidat d’ERC a l’alcaldia
d’Esplugues de Llobregat

“ENLLAÇATS PEL CATALÀ!“

Els resultats de les últimes eleccions a 
Esplugues dibuixen un escenari inèdit 
fins ara a la nostra ciutat. Donant per 
sobreentès que seria temerari fer una 
translació directa del vot de les euro-
pees a la realitat municipal, perquè els 
dos processos representen dinàmi-
ques electorals molt diferents, i tenint 
en compte que d’aquí a les eleccions 
municipals del maig de 2015 encara 
han de passar moltes coses que po-
den canviar les intencions de vot, sí 
que podem afirmar que s’endevinen 
algunes tendències bàsiques que cal-
drà tenir en compte de cara al futur.
D’una banda, queda clar que l’enfon-
sament general del Partit dels Soci-
alistes a tot Catalunya té també una 
rèplica a la nostra ciutat. Si bé és cert 
que aquí no arriben a la irrellevància 
com en altres llocs, ni molt menys, la 
tendència a la baixa és claríssima. I, 
tenint també en compte que a les úl-
times eleccions municipals ja van per-
dre la seva històrica majoria absoluta, 
per primera vegada s’endevina la pos-
sibilitat que puguin tenir dificultats 

per formar govern a l’ajuntament.
De l’altra, també queda clar que el vot 
dels partits que vam donar suport a la 
consulta, el bloc format per ERC, CiU i 
ICV (és una incògnita el resultat que 
pugui fer la CUP, malgrat que l’auge 
de Podem ens en pot donar pistes), 
queda plenament reforçat en aques-
tes eleccions i se n’endevina una ten-
dència a l’alça.
Finalment, també es pot veure com 
els partits netament unionistes (PP i 
C’s) no tant sols no milloren resultats 
significativament, sinó que perden 
suport en alguns casos. I aquesta és 
també una tendència que observem a 
tot el país.
És per tot això que tenim moltes es-
perances que d’aquí a un any es pugui 
formar una majoria alternativa a l’ac-
tual bloc socialista, que sigui capaç de 
formar govern a l’ajuntament d’Esplu-
gues, des un punt de vista renovador 
i netament catalanista. Si els resultats 
així ho confirmessin d’aquí a un any, 
caldria molta altitud de mires, molt 
sentit de la responsabilitat i molta ge-

nerositat per part de tots els actors 
implicats. Seria imperdonable que, te-
nint-ne la possibilitat, es deixés passar 
de llarg la oportunitat històrica d’higi-
enitzar les nostres institucions més 
properes a través del saludable hàbit 
de l’alternança política, per primera 
vegada en tot el període democràtic 
modern. Però per fer-ho possible cal-
drà que tots ens hi arremanguem.

Oriol Torras i Planes
Alcaldable d’ERC per  Esplugues

Twitter: @orioletto
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Festa republicana del Baix 
Llobregat

“Catalans want to vote”
El darrer 8 de juny Esplugues va participar en l’acte d’Òm-
nium “Catalans want to vote, Humantowers for democracy” 
(Els catalans volem votar, Castells per la democràcia). 
Aquest acte es va realitzar de forma simultània a les 12 del 
migdia a vuit capitals europees 
i a més de 40 poblacions cata-
lanes, amb la participació de 70 
colles castelleres. 
Els Cargolins d’Esplugues van 
participar-hiamb una actuació 
davant del casal Robert Brillas 
durant la qual van alçar un pilar 
de 4 que es va coronar amb un 
domàs amb el lema “Catalans 
want to vote”. Aquest acte s’em-
marcava en els actes de suport 
a la consulta del 9 de novembre, 
que servirà per decidir lliurement 
el nostre futur com a poble.
Més informació:
http://www.omnium.cat/catalanswanttovote

Esplugues a favor de la 
República
En motiu de l’abdicació del rei Joan Carles de Borbó el 2 de 
juny, de manera festiva, els espluguins i espluguines de totes 
les edats es van aplegar a les vuit del vespre davant la casa 
consistorial amb banderes estelades i tricolors per celebrar-ho. 
Es va llegir un manifest a favor de la República Catalana i que 
emplaçava els poders a donar la veu al poble davant la crisi de 
les institucions espanyoles.

El 14 de juny es va celebrar la festa republicana del Baix Llobre-
gat amb l’assistència de més de 400 persones.
El Prat de Llobregat va acollir enguany aquesta festa on també 
van assistir representants de la patronal PIMEC, partits polítics 
com ICV, Reagrupament, NECAT, els sindicats UGT, CCOO, In-
tersindical CSC i Unió de Pagesos, i les entitats Òmnium Cultu-
ral i Assemblea Nacional Catalana.
A aquest acte van assistir-hi, també, els candidats del Baix Llo-
bregat i l’Hospitalet a les eleccions municipals de 2015.

Suma’t a Esquerra
Ara és el moment de sumar per fer història el proper 9 de no-
vembre.

Per tots els qui vindran, per tots els qui ens han precedit i per 
tots els qui treballen i s’esforcen dia a dia per fer-ho possible.

Cal la implicació i la participació de tothom
Si vols sumar-te a Esquerra Republicana i saber com pots col-
laborar amb nosaltres per construir el nou país, et convidem a 
passar per Casal republicà Aurora Bertrana o a visitar el web 
http://www.esquerra.cat/sumataesquerra/


