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L’Espai Baronda va acollir el 18 
de febrer una jornada de tre-
ball d’ERC Esplugues que va 

comptar amb la participació d’una cin-
quantena llarga de persones i que te-
nia com a objectiu preparar i planificar 
les eleccions municipals de l’any 2019. 
Per això, la Secció Local va organitzar 
un programa d’activitats molt complet 
i un dinar de germanor amb els apo-
derats i apoderades que van col·labo-
rar en el recompte de les eleccions del 
21 de desembre.

Havent esmorzat a la baronda, el 
vicesecretari general de coordinació 
interna, territori i organització d’ERC, 
i alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac 
Peraire, va obrir la jornada de treball 
pròpiament dita amb un discurs adre-
çat a totes les persones assistents. 
Tot seguit va ser el torn de l’expert en 
dades i estadístiques, Joan Carles Si-
llero, que va fer una panoràmica d’Es-
plugues amb projeccions de gràfics 
clars i entenedors per tothom. I cap a 
mig matí va ser el torn del treball per 
taules.

Les taules de treball eren grups te-
màtics pensats per treballar un tema 

La secció local d’Esplugues es reuneix per analitzar l’estratègia 
política municipal de cara a les eleccions de l’any vinent

concret. L’objectiu era que cada tau-
la es convertís en un grup o comissió 
que es reunirà un cop al mes per se-
guir treballant el tema. I tota aquesta 
feina desenvocarà en una Conferència 
Local que els republicans celebraran 
a Esplugues de cara a la tardor. Cada 
grup tenia una persona dinamitzado-
ra i coordinadora, que feia arribar les 
conclusions i propostes a la resta d’as-
sitents a l’acte.

Finalment, el secretari de política 
municipal d’ERC Baix Llobregat, Mar-
cel Escudé, va ser l’encarregat de 

cloure la jornada amb un discurs pen-
sat per encarar la llarga campanya po-
lítica que queda fins a la cita electoral 
del 2019.

Després va arribar el moment de la 
distensió i es va tornar a la sala del 
costat per fer el dinar de germanor 
amb el qual es va voler recompensar 
l’esforç a totes les persones apodera-
des que durant la jornada electoral del 
21 de desembre van col·laborar amb 
ERC Esplugues per tal d’aconseguir 
fer amb èxit el recompte paral·lel que 
es va realitzar.

ACTE RUFIAN

Totes les causes justes del món tenen els seus defensors. En canvi, Catalunya només ens té a nosaltres. Lluís Companys

JORNADA DE TREBALL D’ERC
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Des de 1931, en què es van fundar 
les Joventuts d’Esquerra Repu-

blicana Estat Català (JEREC), hem 
lluitat per aconseguir la llibertat ple-
na del nostre país defensant la plena 
sobirania i la llengua catalana.

Ara som Jovent Republicà i volem 
participar en la construcció d’una 
societat amb un veritable govern del 
poble, i per al poble.

El 15 de març vam constituir la 
secció local d’Esplugues de Llo-
bregat, formada per quatre joves 
amb inquietuds republicanes. Hem 
començat amb molta força i esperem 
seguir creant una república amb més 
joves espluguins!

No volem continuar vivint en 
aquest parany pseudodemocràtic 
actual que beneficia la corrupció, 
l’amiguisme, el poder capitalista i la 
perpetuació d’un sistema monàrquic 
que es troba més a prop del feuda-
lisme medieval que d’una societat 
moderna i equitativa.

Som socialistes perquè entenem 
que la nostra societat ha de ser ple-
nament democràtica, justa i igualità-
ria. A més a més, som feministes per 
assolir la plena igualtat de gèneres 
en tots els àmbits, i ecologistes, a 
fi d’emprendre la protecció real del 
medi natural, tan castigat pel sistema 
econòmic actual.

La viabilitat de la nostra generació, 
del nostre futur, està en joc. Volem 
una societat lliure protagonista de la 
presa de les seves decisions.

Reforma de la plaça de l’Ajuntament
(F. Josep Benedico)

ERC obté 4.488 vots a Esplugues Torna el Jovent 
Republicà a 

Esplugues

Mireia Mata i Carme Porta 
parlen sobre la bretxa salarial

El mercat setmanal del barri del Gall 
va ser el lloc escollit, un any més, per 

a la commemoració del Dia Internaci-
onal de la Dona per part d’ERC Esplu-
gues. L’acte, que va tenir lloc el passat 
dissabte 10 de març al matí, va comp-
tar amb el ja tradicional repartiment de 
poms de mimoses.

El matí va començar amb una parade-
ta informativa, que es va situar davant 
de la biblioteca central. Els regidors Ori-
ol Torras i Herminia Villena van estar 
repartint pomets de mimoses a totes 
les persones que passejaven pel mercat 

ambulant, juntament amb un punt de 
llibre imprès per a l’ocasió i el manifest 
feminista d’aquest any. Les mimoses, 
una planta que fa la seva característica 
i aromàtica floració groga durant el mes 
de març, és un símbol feminista.

Més tard, va ser el torn de la xerra-
da. Una vintena llarga de persones es 
va reunir a l’espai que es va habilitar a 
aquest efecte i no es van voler perdre 
Mireia Mata i Carme Porta, que van 
desenvolupar la conferència «La bretxa 
salarial, Igualtat”, que va ser presentada 
per Herminia Villena.

Des de l’inici d’aquest mandat municipal, 
convençuts que les ciutats actuals han 

de posar l’urbanisme al servei de la cohesió 
social, la gent d’Esquerra Republicana vam 
creure en la necessitat de recuperar el de-
pauperat espai de la plaça Santa Magdale-
na, que entenem que està cridat a ser l’au-
tèntica plaça major d’Esplugues, perquè la 
ciutadania en pugui fer ús. Ens vam posar 
a treballar per eliminar-ne el trànsit rodat, 
els aparcaments, i reordenar les terrasses i 
el mobiliari, i vam arribar a un acord amb els 
socialistes per fer-ho possible. Fruit d’aquell 
acord, i després de molts mesos d’espera, i 
després dels treballs que s’hi han portat a 
terme, la plaça, ara sí, està en disposició de 
ser utilitzada com a tal.

Les eleccions del passat 21 de desem-
bre van representar una fita històrica 

per a la nostra formació a Esplugues. 
Esquerra Republicana va obtenir un re-
sultat absolut de 4.488 vots, la qual cosa 
representa un rècord absolut de resultats 
a la nostra ciutat. Mai abans a Esplugues 
tanta gent havia confiat en nosaltres. Per-
centualment, aquest resultat representa 
un 15,56 % del total. Per fer-se una idea 
del que representa aquesta xifra, només 
cal comparar-ho amb el resultat de les 
eleccions municipals de fa dos anys, en 
les quals vam rebre 2.027 vots i el 10,23 % 
dels sufragis. Es tracta d’una forta pujada, 
doncs, de més de 5 punts percentuals i 
de més del doble de vots. 

N’estem molt satisfets. Hem obtingut 
el millor resultat des de la recuperació de 
la democràcia i, en un context d’altíssima 
participació, hem pujat i som la tercera 
força a la ciutat. Així, hem tornat a dibui-
xar, un altre cop, una línia ascendent en 
el nostre registre històric.

Donem les gràcies, doncs, als 4.488 
espluguins i espluguines que ens han fet 
confiança, molts dels quals ens han votat 
per primera vegada. Esperem ser-ne dig-
nes. Seguirem treballant.

D’altra banda, lamentem que els qui 
denunciaven la manca de garanties de-

mocràtiques, no denunciessin les condi-
cions en què alguns partits ens hi vam 
haver de presentar. A més, la majoria 
de l’independentisme a Catalunya es va 
mantenir i fins i tot va augmentar el nom-
bre de vots, 2.062.378, el màxim històric 
de partidaris de la república catalana. En 
tercer lloc, si bé semblava que a partir del 
21-D les coses es calmarien una mica, es-
tem visquent actualment una nova ona-
da repressiva sense precedents, en què 
tot és terrorisme, rebel·lió i delicte d’odi. 

Davant un Estat enfollit, partits com el 
PSC no piulen i fan el joc als que ens 
oprimeixen, mentre que d’altres com els 
Comuns continuen en la beneïda equi-
distància. Bon profit els faci. Per acabar, 
doncs, demanem la llibertat de tots els 
presos polítics, denunciem la repressió 
brutal de l’Estat i ens solidaritzem amb 
tots els empresonats, represaliats i fami-
liars, entre els quals des d’aquest abril 
també tenim gent d’Esplugues. Ara, més 
que mai, república és llibertat.

El Ple del 21 de març, arran de les deli-
beracions de la comissió creada per a 

aquest fet, va aprovar que el carrer d’An-
toni Fortuny es passi a dir «de l’alcalde 
Martí Figueras», primer alcalde demo-
cràtic i republicà d’Esplugues, que gover-
nà entre 1931 i 1934. A més, canviaran de 
nom cinc carrers més: l’avinguda Doctor 
Pouplana es passarà a dir Mestra Dolors 
Barceló; el carrer Melcior Llavinés, Clara 
Campoamor; Gaietà Faura, David Carre-
ras i Trias; la plaça Josep Català es dirà 
d’Elisabeth Eidenbenz, i el carrer Doctor 
Riera, carrer del 8 de Març, en homenat-
ge a les dones.

Martí Figueras, batlle d’ERC a 
Esplugues, ja té carrer propi

La plaça de Santa Magdalena, 
renovada

Martí Figueras (AMEL / imatge cedida 
per la família Figueras Amat)

Històric de vot d’ERC a Esplugues

CARLA BRAU
Secretària d’organització i 

finances Jovent Republicà 

Esplugues de Llobregat
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NOVA SECCIÓ LOCAL 
DE LA JERC
Esplugues torna a tenir una secció local 

de les Joventuts d’Esquerra Republica-
na. Rebatejats recentment com a «Jovent 
Republicà», el nou grup es constituirà for-
malment el proper 27 d’abril en un acte que 
es farà al Casal de Cultura Robert Brillas. 
De moment, la nova secció està formada 
per quatre joves espluguins, els quals ja fa 
un cert temps que treballen conjuntament, 
però està oberta a tothom qui s’hi vulgui 
sumar. Amb més de 85 anys d’història, les 
joventuts d’ERC són una organització polí-
tica de jovent independentista que treballa 
per millorar les condicions de vida del jo-
vent i per transformar políticament i social-
ment els Països Catalans i el món.

ASSEMBLEA DIA 27
Amb la vista posada ja a les eleccions 

municipals de l’any que ve, la Secció 
Local d’ERC Esplugues escollirà un can-
didat o candidata a encapçalar la llista 
electoral, en una assemblea extraordinària 
que es celebrarà el proper divendres 27 
d’abril, al Casal de Cultura Robert Brillas. 
En aquesta assemblea hi poden participar 
totes les persones que hi estiguin inte-
ressades, però només tenen dret a vot i a 
presentar-se com a candidats els militants 
actius del partit republicà a Esplugues. 

GENT PER ESPLUGUES

Inici del mandat
juny del 2015
Fa 35 mesos

Plens celebrats
39

Mocions impulsades
ERC en solitari: 14

ERC amb altres grups: 14
Altres grups amb ERC: 18

Total de mocions presentades
46

De les quals
Retirades: 1

Aprovades: 39
Rebutjades: 6

ÍNDEX DE CONSENS
de les propostes d’ERC

87 %

    MARCADOR DEL MANDAT

El restaurant Sinvergüenza va acollir el 
tradicional Sopar de la República, que 

celebrem al voltant del 14 d’abril per com-
memorar la proclamació del president Ma-
cià l’any 1931. Es tracta d’un sopar que fem 
cada any amb militants i amics, durant el 
qual aprofitem per convidar alguna perso-
nalitat que ens parli de l’actualitat política 
i dels últims esdeveniments. Aquest any, i 
donada la situació política creada a l’entorn 
de l’aplicació del 155 i el repte democràtic 
que ens planteja el totalitarisme de l’Estat 
espanyol, vam comptar amb el vicesecre-
tari general d’acció política d’ERC, Eduard 
López, amb qui vam conversar sobre tot 
el que envolta la investidura del nou presi-
dent de la Generalitat i el nou camí que 
ha d’emprendre l’independentisme. Els 
convidats dels anys anteriors han estat 
Teresa Vallverdú (2017), Fabián Moheda-
no (2016), Joan Puigcercós (2015) i Joan 
Tardà (2014).

CONCERT PER LA 
LLIBERTAT
El parc de Can Tinturé va ser l’escenari, 

el passat dissabte 7 d’abril, del concert 
que es va fer per la llibertat dels presos po-
lítics. Des de les 12 del migdia fins a les 12 
de la nit, l’escenari es va omplir d’actuaci-
ons d’artistes i grups locals, conferències, 
xerrades i altres activitats lúdiques, amb 
l’objectiu de recaptar fons per a la caixa de 
solidaritat. El nostre regidor Oriol Torras 
també hi va col·laborar amb una actuació 
acompanyat per Pere Clota, amb el qual 
van cantar cinc cançons. 

Eduard López al Sopar de la 
República a Esplugues

SOPAR DE LA REPÚBLICA 
AMB EDUARD LÓPEZ
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