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Salta, saltamartí, hi ha mil dies bons i dies de merda. Josep Montero

Fabián Mohedano, fundador del mo-
viment Avancem i impulsor de la Ini-
ciativa per la Reforma Horària, que 

promou la Llei de reforma horària per 
adaptar els horaris per fer-los «més cívics 
i humans», va assistir al sopar en comme-
moració de la proclamació de la Repúbli-
ca catalana el 14 d’abril de 1931.

Mohedano va explicar la importància 
d’iniciatives socials com la de la Reforma 
Horària, que incideixen en la vida diària de 
la gent —pobresa energètica, hàbits ali-
mentaris, llei sobre els pisos buits, etc.—, 
«que són sistemàticament suspeses pel 

Tribunal Constitucional». Unes lleis que 
«han de servir per convèncer els indeci-
sos que, només amb la independència, 
podrem millorar eficaçment la qualitat de 
vida de les persones».

Fabián Mohedano va insistir en la ne-
cessitat de tractar els habitants de l’àrea 
metropolitana de Barcelona com a «ma-
jors d’edat, sense condescendència», a 

EL T. CONSTITUCIONAL SUSPÈN SISTEMÀTICAMENT 
TOTES LES LLEIS CATALANES I IMPEDEIX DE MILLORAR 

EFICAÇMENT LA VIDA DE LES PERSONES

diferència del que han fet altres partits., 
com CDC. Davant la realitat del Baix Llo-
bregat, només promovent lleis socials 
com les citades «podrem acabar de con-
vèncer la gent que podria votar sí al refe-
rèndum però que no comparteix el frame 
independentista».

Referent a la Iniciativa per la Reforma 
Horària, va centrar la qüestió, més que en 
l’eficiència i productivitat o en la concili-
ació familiar, en la salut pública i la lliure 
disposició de temps. Segons Mohedano, 
racionalitzar els horaris laborals, escolars, 
etc., per anivellar-los amb Europa reduirà 
molt significativament els casos d’estrès 
laboral i familiar, els accidents laborals (a 
la feina i in itinere), els trastorns del son, 
hàbits alimentaris, etc. §

Al Ple de juny es va aprovar la mo-
ció per a un sou mínim digne de 
1000 euros, impulsada per ERC. 

La moció es basa en la plataforma ciu-
tadana Anem a Mil, que denuncia que el 
SMI actual, per sota del lloguer mitjà d’Es-
plugues, fomenta i consolida situacions 
de desigualtat social molt greus.

D’aquesta manera, es garanteix que 
els contractes laborals públics de l’Ajun-
tament d’Esplugues no baixin d’aquesta 
quantitat, i s’insta la Generalitat de Ca-
talunya a fer tot els possibles perquè la 
legislació catalana tendeixi cap aquí.

La moció va rebre el suport de tots els 
grups municipals, llevat de Ciutadans.

http://anemamil.wordpress.com

ERC IMPULSA UNA MOCIÓ PER UNS SOUS DIGNES 
BASADA EN LA PLATAFORMA CIUTADANA ANEM A MIL

Fem que els salaris dels treballadors de l’Ajuntament mai no 
estiguin per sota de 1000 €

Afavorim que les empreses contractades per l’Ajuntament 
adoptin un salari mínim de 1000 €

Fomentem que totes les empreses de l’àrea de Barcelona 
apliquin un salari mínim de 1000 € als seus treballadors

LLEIS SOCIALS COM LA DE 
REFORMA HORÀRIA FARAN 

VEURE QUE LA INDEPENDÈNCIA
ÉS IMPRESCINDIBLE

FABIÁN MOHEDANO, A ESPLUGUES:

GARANTIM EL SOU MÍNIM DE MIL EUROS
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Agenda de juliol
ERC – Gent per Esplugues

Herminia Villena
Regidora de Gent per Esplugues
HerminiaVillena@esplugues.cat
638 768 488
@HerminiaVillena

Agenda pública de la regidora
http://dom.cat/sc0

APROVADA LA MOCIÓ D’ERC DE SUPORT ALS CELÍACS

El Ple d’abril va aprovar la moció per a la millora de la qualitat de vida dels 
celíacs d’Esplugues, presentada per Esquerra Republicana. La moció, defen-

sada per la doctora i regidora Herminia Villena, garanteix l’ajuda als afectats de 
celiaquia per part de l’Ajuntament d’Esplugues. Els aliments sense gluten són 
fins a un 300 % més cars que els normals i l’Estat espanyol és l’únic de la UE que 
no ofereix ajudes als celíacs. Els acords aprovats són:

• Facilitar l’accés a aliments sense gluten a les persones sense recursos i la 
disponibilitat en els actes que organitza l’Ajuntament.
• Fer campanyes d’informació i difusió per sensibilitzar tota la població.
• Instar l’Estat i la Generalitat a fer més fàcil la vida dels celíacs.

Reunió de la Secció Local
L’Avenç

Sopar d’estiu d’ERC
Robert Brillas

Reunió per preparar el Ple
L’Avenç

Ple Municipal
Ajuntament d’Esplugues

Santa Magdalena
Festes d’Esplugues

Oriol Torras
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-GxE

orioltorras@esplugues.cat
638 762 607

orioltorras.esquerrarepublicana.cat
@orioletto

Agenda pública del regidor: http://dom.cat/sby
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Contacteu amb els vostres regidors

Carme Porta, assessora en polítiques 
d’igualtat de la Generalitat, i Hermi-

nia Villena, regidora, van participar en 
el Dia Internacional contra la lesbofò-
bia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfò-
bia. Eugeni Rodríguez, president de 
l’Observatori contra l’Homofòbia, va lle-
gir el manifest institucional, que dema-
nava més recursos per desplegar la Llei 
11/2014 sobre aquest tema. En aquest 
sentit, el pressupost de la Generalitat, 
tombat per tots els grups de l’oposició, 
eren «els més socials de la història», se-
gons Oriol Junqueras, sotspresident 
del govern, i esmerçava el percentatge 
més alt en polítiques socials fins ara.

FELICITEM L’ESPLUGA VIVA

Felicitem l’Espluga Viva - Tradicions 
i Costums per la menció especial en 

el Congrés Internacional dels Focs de 
Sant Joan Tradicat a Vic el passat 28 
de maig, per la tasca de recuperació de 
la Flama del Canigó al Baix Llobregat 
des de fa més de 40 anys i un orgull per 
al nostre poble. L’enhorabona!

El regidor Oriol Torras al concert 
vermut de l’A. V. del Centre

Mireu
EL TORRENT TV

Mireu els vídeos

recents d’ERC!

https://goo.gl/uk0c2h

PARTICIPEM EN ELS ACTES CONTRA LA LGTBIFÒFIA

Herminia Villena

GENTPERESPLUGUES
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