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Acció municipal d’ERC

  Pancarta contra el tanatori a la zona de la Miranda aquest febrer

For the times they are a-changin’. Bob Dylan

En el Ple del mes de febrer ERC 
presenta una moció per crear una 
Oficina Municipal de suport al teixit 
associatiu local. Aquesta moció 
desenvolupa l’article 111 del Reglament 
Orgànic Municipal, que preveu 
l’assessorament i la transparència de 
les entitats d’Esplugues.

Aquesta moció neix com a resposta 
als canvis introduïts pel govern 
espanyol en matèria de fiscalitat i 
transparència a les entitats sense 

ànim de lucre, que les obliga durant 
aquest any a fer i presentar l’impost 
de societats sense exclusió, així a 
com les declaracions d’IVA. Aquest 
fet comporta un augment de la 
burocràcia sobre les entitats i la 
responsabilitat dels equips directius 
si no es fan bé les coses.

Per a ERC d’Esplugues l’Oficina 
hauria de ser la gestoria de les 
entitats i associacions sense ànim de 
lucre que s’hi vulguin acollir.

Aprovada la moció en 
defensa del patrimoni 
arquitectònic local

El grup municipal d’ERC va presentar 
una moció per resoldre la protecció 
del patrimoni cultural d’Esplugues 
que declara com a béns culturals 
d’interès local diverses cases i 
edificis.  Recordem que el debat 
sobre la protecció del patrimoni va 
començar fa més de 10 anys, amb la 
presentació d’un pla de protecció dels 
carrers de Montserrat i de l’Església 
i de la plaça de Santa Magdalena, 
pla que encara no s’ha resolt. L’any 
2012 es va presentar una proposta 
de protecció de diverses cases i se’n 
van fer al·legacions, però el govern 
municipal no les ha resolt en dos 
anys. Amb la moció ERC força que es 
prengui una decisió i que avancem 
en el reconeixement i valoració del 
nostre patrimoni arquitectònic. La 
moció es va aprovar per unanimitat.

El Ple Extraordinari rebutja la ubicació del nou tanatori

Una estona abans del Ple Ordinari del 21 de gener se’n va celebrar un 
d’extraordinari, forçat al desembre per tots els grups de l’oposició i que va 
servir per rebutjar la ubicació del nou tanatori, previst al costat d’una residència 
per a gent gran a la Miranda. Gràcies a la moció, l’Ajuntament d’Esplugues 
haurà de negociar amb els veïns i amb l’empresa funerària l’emplaçament 
d’aquest tanatori, ja que fins aleshores el govern socialista havia cedit aquesta 
competència municipal a la Generalitat de Catalunya.

Esquerra Republicana d’Esplugues presenta una moció 
sobre les entitats i els impostos espanyols
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D’entre les característiques que més va-
loro en política (i, de fet, també a la vida 
en general) hi ha la constància, la humili-
tat, l’alegria, les bones maneres i l’hones-
tedat. Crec que aquest seria un compen-
di de virtuts que, portades totes cinc al 
màxim nivell, acostaria qualsevol projec-
te a l’excel·lència. Perquè, sens dubte, les 
aptituds de cadascú, per excel·lents que 
siguin, no són mai suficients si no van 
acompanyades de les millors actituds. 

Però també és cert que, per sobre 
d’aptituds i actituds personals, hi ha un 
rang superior de virtut, i aquest és el del 
treball en equip, l’esforç col·lectiu. Tre-
ballant en paral·lel, entre tots, s’aprofita 
millor la diversitat de coneixements de 
cadascú i els diferents graus d’implica-
ció, i al final s’aconsegueix que l’èxit de 
qualsevol projecte vagi molt més enllà 
que la suma de les responsabilitats indi-
viduals. Aquest mètode no implica, gai-

El treball col·laboratiu Oriol Torras i Planas

Candidat a l’alcaldia
d’ERC Esplugues

@orioletto

rebé mai, més eficàcia o més velocitat. 
Al contrari, és més feixuc i lent. Però en 
canvi té un gran avantatge: se sumen les 
diverses capacitats i s’aprofiten al màxim 
els recursos disponibles.

Sóc un entusiasta del treball col·la-
boratiu. Estic completament convençut 
que la capacitat col·lectiva és sempre 
superior a la suma de les capacitats in-
dividuals. I és per això que el projecte de 
canvi que m’ha tocat encapçalar es basa 
en això, en la capacitat col·lectiva, en el 
treball col·laboratiu, en l’equip.

L’equip d’ERC Esplugues estem cons-
truint un projecte de canvi polític. Junts 
estem imaginant la ciutat del futur. Ja fa 
mesos que estem immersos en un pro-
cés d’anàlisi i reflexió col·lectiu, conjunta-
ment amb moltes entitats i associacions 
espluguines; i, fruit d’aquest procés, ben 
aviat podrem presentar-vos el que segur 
que serà un magnífic programa electoral. 

Un programa que, de fet, quan l’aplica-
rem, serà només la punta de llança d’un 
canvi polític que volem que s’estengui a 
tots els racons de la vida pública d’Es-
plugues. Començant per l’Ajuntament, 
és clar.

Estem convençuts de les nostres ide-
es, de les nostres capacitats i de la nostra 
determinació per portar a terme aquest 
projecte. I estem segurs que us seduirà 
tant com a nosaltres. Però sentim que 
encara no som prou, que podríem ser 
més, i que aquesta fantàstica tasca que 
estem fent encara podria ser millor si tu 
ens hi acompanyessis. 

Sí sí: tu! La persona que està llegint 
aquest article. Anima’t, busca’ns, troba’ns 
i participa en aquest històric procés de 
canvi amb nosaltres. T’estem esperant! 
Amb tu, amb cadascú de nosaltres, 
aconseguirem un projecte més plural, 
més coral, més compartit i, per tant, mi-
llor. Entre tots segur que aconseguirem 
que els nostres somnis col·lectius es fa-
cin realitat perquè, deixeu-me parafrase-
jar Bob Dylan, ara sí que els temps estan 
canviant. Ja ho veureu!

Volem que el treball en equip i col·lectiu s’estengui a tots els 
racons de la vida pública d’Esplugues, començant per l’Ajunta-
ment, i necessitem que tu ens acompanyis: anima’t i participa 
en aquest procés històric de canvi amb nosaltres!

Jornada de treball col·laboratiu de l’equip local d’ERC 
durant el procés de redacció del programa electoral 
aquest febrer
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Parlant d’igualtat, el primer que em ve al 
cap és la quantitat de diferències que hi ha 
entre la ciutadania d’Esplugues. Algunes 
són tan grosses com els antics barrancs 
que separaven els barris, que una vegada 
urbanitzats no han aconseguit atansar la 
gent. D’altres són comunes a tots els veïns 
dels diferents barris.

Com a habitants d’Esplugues tots hau-
ríem de tenir uns trets culturals comuns 
que servissin per unir-nos. Creieu que tots 
tenim accés a l’art i la cultura? Arriben els 
actes culturals que es fan a la gent que no-
més veu teles privades, amb tota la brutícia 
que emeten? Potser ens hauríem de plan-
tejar un altre tipus de difusió més atrac-
tiva. L’agenda d’El Pont arriba a totes les 
llars, però no a totes les persones. Cartells 
més cridaners, com els que s’utilitzen per a 
propaganda d’autobombo de l’Ajuntament, 
podrien servir, posem per cas. 

L’educació és un dels aspectes que 
reflecteix millor la desigualtat. Tot i l’ac-
cés universal i gratuït a l’escola, hi ha molt 
d’absentisme escolar. L’escola pública està 
poc valorada per l’Estat, amb cada cop més 
retallades; l’arribada contínua de gent nova 
fa que calgui més personal i més mitjans, 
dels quals cada vegada n’hi ha menys; com 
a conseqüència d’això molts pares s’esti-
men més portar els nens a la concertada o 
privada (els que poden, és clar).

L’escola a més té un gran factor de co-
hesió: l’ensenyament en català. En 34 anys 
que fa que visc a Catalunya mai no he tro-
bat un nen que a 7 anys no parli català i 
castellà. Tot el que sigui aprendre estimula 
el cervell i multiplica les neurones. I s’ha de 
veure la cara dels avis quan senten parlar el 
nét en català, els cau la bava.  Els catalans 
no podem deixar-nos perdre la llengua, 
i la immersió lingüística és fonamental 
per a això, més encara allà on el català 
com a primera llengua és minoritari. Però, 
alhora, cadascú ha de conservar la seva 
llengua materna. Els ho dic als estrangers i 
als castellanoparlants: «tu parla-li en la teva 
llengua, que igual que els catalans no volem 
perdre la nostra, el teu fill ha de conservar 
la teva». El bilingüisme real, no de paper, 
és una riquesa cultural també. Quan ens 
reunim un grup nombrós d’amics fa goig la 
barreja de català i castellà que sorgeix de 
manera natural. 

Parlant d’igualtat... Herminia Villena

Pediatra
Núm. 2 d’ERC Eplugues

@HerminiaVillena

Parlant de diferències culturals: fa ja 
molts anys que tenim immigrants a casa 
nostra,  molts som aquí de fa 30-50 anys. 
D’altres, ja en fa 15 que van venir. Hauríem 
de promoure a més a més de sopes del 
món, de pastissos exòtics, etc., per exemple 
una conferència sobre pintura o economia 
per part d’un marroquí o un sud-americà. O 
col·laborar com un més en l’organització de 
la festa major? No són invitats, són veïns!

Ja hem parlat de cultura i educació. I per 
la resta, tenim tots igualtat d’oportunitats? 
Si tenim en compte la sanitat pública, les 
retallades són enormes. S’estan promovent 
les mútues, per als que puguin; la resta, a 
aguantar-se, i que no ens enganyin fent 
veure que hem disminuït les llistes d’espera, 
perquè és fals. Senyors, ens estem deixant 
arrabassar la sanitat i l’escola públiques! 
Com que la salut és per a tothom, caldria 
una coordinació contínua i eficient entre 
les diverses administracions (Ajunta-
ment, Centres d’Atenció Primària, Salut Pú-
blica, Ensenyament, etc.) per poder portar 
a terme objectius comuns. Cal fer arribar a 
tothom la necessitat de fer una activitat físi-
ca diària i adquirir i conservar hàbits salu-
dables proporcionant els mitjans i l’edu-
cació necessaris. Aquí també farien servei 
els cartells de l’Ajuntament! Cada vegada 
es centralitzen més els equipaments espor-
tius, allunyant-los dels barris més perifèrics. 
Proposem per a cada barri els parcs per fer 
gimnàstica, com el més recent col·locat al 
carrer de l’Església. Activitat esportiva no 
vol dir que hagi de ser sempre competiti-
va. Chupar banquillo partit rere partit no és 
un exemple d’igualtat d’oportunitats, sinó 
una font de discriminació. 

Amb els sous de molta gent no es poden 
fer miracles, i sense sou, menys. És urgent 
una planificació municipal eficient per 
aconseguir l’accés de tothom a un habi-
tatge, amb lloguer social, sense construir 

guetos, distribuint-la homogèniament als 
barris. Hi ha molta gent gran que viu sola i 
sense capacitat per desplaçar-se, sense as-
censor i amb precarietat (i no és veritat que 
«gracias a nosotros, los pensionistas han 
ganado poder adquisitivo», la de disbarats 
que s’arriben a dir!). Hi ha molta gent jove 
que no es pot independitzar, moltes pare-
lles separades que tampoc no poden iniciar 
una nova vida cadascú a casa seva, i mol-
ta gent desnonada per no poder pagar la 
hipoteca... També cal garantir que les be-
ques menjador arribin a tots els nens que 
ho necessitin. Cal ampliar-ne el nombre, ja 
que en els últims anys molts nens s’havien 
quedat sense perquè els pares tenien pis, 
encara que fossin aturats i, com em deien 
les mares, «del pis no en menja el meu fill!».

He deixat per al final el tema de la igual-
tat de gènere. La veritat és que no m’agra-
da parlar d’això perquè no caldria, però és 
obligat. A igualtat de feina, les dones con-
tinuen cobrant menys, i la feina de casa 
no es comparteix. Com que amb la nova 
llei laboral et poden acomiadar si faltes a 
la feina, encara que sigui justificat, amb les 
dones aquesta possibilitat es multiplica. El 
masclisme continua arrelat amb força. N’hi 
ha tants, d’exemples... A l’home, el valor se 
li suposa, com a la mili, però les dones es 
veuen obligades a demostrar-ho ja des 
l’escola. En una llista electoral cal posar-hi 
dones, només faltaria: les llistes han de ser 
paritàries, i per acabar d’omplir la llista po-
sen un home i una dona; com que són de 
l’aparell del partit des de sempre, un home 
i una dona són nomenats ministres, sense 
cap coneixement tècnic dels afers que han 
de portar. En aquests dos exemples, a qui li 
diran florero? Finalment, un aclariment: no 
penso anar dient tota l’estona masculins i 
femenins per acontentar la gent. Sóc par-
tidària de la igualtat de gènere, però no del 
gènere gramatical.
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El CanVi × Esplugues
Presentació de la candidatura
d’ERC per Esplugues de Llobregat

Lloc:
 

Biblioteca de la Bòbila
Dissabte 21 de febrer
18.30 hores
Plaça de la Bòbila,
Can Vidalet
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@erc_esplugues

Hi intervindran:
 
Oriol Torras, candidat a l’alcaldia 
d’Esplugues per ERC
Herminia Villena, número 2 per ERC 
d’Esplugues i pediatra a Can Vidalet
Anna Simó, vicepresidenta primera del
Parlament de Catalunya

Els temps estan canviant


