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DOS ANYS
DE MANDAT
Aquest juny passat ha fet dos anys 

que l’Herminia i l’Oriol van entrar 
a l’Ajuntament d’Esplugues com a 

nous regidors d’ERC, després de les elec-
cions municipals del maig de 2015. Som, 
doncs, a l’anomenat equador del mandat, 
que acabarà probablement el juny de 
2019. I durant aquests dos anys s’ha fet 
una feina gens menyspreable, que val la 
pena posar en relleu. 

 Les xifres donen una idea molt clara de 
l’esforç que s’ha realitzat i del consens que 
han aconseguit les nostres propostes: en 
24 mesos l’Oriol i l’Herminia han assistit a 
30 sessions plenàries, 73 comissions in-
formatives i especials, i han presentat 36 
mocions, 22 de les quals impulsades pel 
nostre grup; i d’aquestes 36 que s’han pre-
sentat, se n’han aprovat 31. Això vol dir que 
el 87 % de les propostes que s’han fet 
des d’Esquerra Republicana a Esplugues 
han estat acceptades i s’han fet realitat 
(o estan en vies de fer-se’n). 

 Però no tot són xifres. Els nostres dos 
representants han assistit a una infinitat 
de reunions, consells ciutadans, consells 

A la taula d’en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. Dita popular

L’equador del mandat municipal

Inici del mandat
juny del 2015
Fa 25 mesos

Plens celebrats
30

Mocions impulsades
ERC en solitari: 11

ERC amb altres grups: 11
Altres grups amb ERC: 14

Total de mocions presentades
36

De les quals
Retirades: 1

Aprovades: 31
Rebutjades: 4

  MARCADOR DEL MANDAT

ÍNDEX DE CONSENS
de les propostes d’ERC

87 %

d’administració, contactes i compareixen-
ces vàries que no es poden comptabilit-
zar. Sempre defensant amb humilitat però 
amb fermesa els principis republicans de 
la justícia social, l’equitat i les llibertats 
individuals i col·lectives. Veiem amb or-
gull, per exemple, que bona part de les 
propostes que portàvem al programa 
electoral han quedat ja reflectides en di-
versos plans directors i pactes municipals, 
tots aprovats per àmplies majories. I tot 
plegat, amb un únic objectiu: millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania d’Esplu-
gues. Cal recordar, a més, que tota aquesta 
activitat l’han portat a terme en hores lliu-
res, ja que els nostres regidors han compa-
ginat la seva activitat professional amb la 
dedicació política.   

 Per tot això, val la pena felicitar els nos-
tres regidors i animar-los a mantenir viu 
el compromís de continuar fent feina 
durant els propers 2 anys de mandat 
que queden i per anar assolint els nostres 
objectius polítics. Segur que amb l’ajut de 
tota la família republicana d’Esplugues ens 
en sortirem. Bon estiu a tothom!

Oriol Torras i 
Herminia Villena,

els teus regidors d’ERC a 
Esplugues de Llobregat



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

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

Oriol Torras
Portaveu Grup Municipal ERC-GxE

orioltorras@esplugues.cat
638 762 607

orioltorras.esquerrarepublicana.cat
@orioletto

Agenda pública regidor: http://dom.cat/sby

Contacteu amb
els vostres regidors

ÉS UNA PUBLICACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Pl. Santa Magdalena, 13, 08950
esplugues@esquerra.org
www.esquerra.cat/esplugues

/ERC.Esplugues
       /ERC_Esplugues

La sala d’actes de l’edifici Cadí va 
acollir, el passar dijous 22 de juny, 
l’assemblea de constitució de la 
nova Secció Local d’Esquerra Re-
publicana de Can Vidalet. Es trac-
ta d’un grup autònom i coordinat 
amb la Secció Local d’Esplugues, 

creat per un grup de veïns del 
barri, compromesos amb el poble 
i amb els valors republicans. Amb 
aquesta nova eina, volem ser més 
a prop per donar veu a la gent i 
per poder escoltar les necessitats 
del barri. 

Es constitueix la Secció Local de Can Vidalet

Nou Servei d’Atenció Integral per a les 
persones LGTBI

La directora general d’Igualtat de 
la Generalitat, Mireia Mata, va 

signar amb l’alcaldessa, el passat 
dimecres 17 de maig, un acord per 
impulsar la creació d’un nou servei 
que s’adreçarà a les persones que 
siguin víctimes de discriminació 
o violència per raó de l’orientació 
sexual, la identitat de gènere o 
l’expressió de gènere. És el primer 

servei d’aquest tipus que es crearà 
a l’àrea metropolitana de Barce-
lona. A l’acte de signatura hi van 
assistir també el president d’ERC 
Esplugues, Josep Maria Porta; la 
regidora de Gent per Esplugues, 
Herminia Villena, i l’assessora en 
matèria de polítiques d’igualtat del 
Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Carme Porta. 

RECORDEU!
Fins al 31 de juliol podeu fer 
propostes per als nous noms 

de carrers d’Esplugues.
Més informació:

900 300 082
(telèfon gratuït)

GENT PER ESPLUGUES
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