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L’alcaldable d’ERC a Esplugues, 
Oriol Torras, ha superat ja el seu 
primer mandat a l’Ajuntament 

capitanejant una oposició responsable, 
constructiva i coral. Han estat uns anys 
molt durs, amb moltes conteses elec-
torals, dos referèndums i una situació 
de gran excepcionalitat política. Però, 
malgrat tot, també hi ha hagut lloc 
per a les propostes, els acords i la ma-
terialització de projectes. Per això, tot 
i que Torras reconeix que «a vegades 
se’ns ha titllat de tebis fent oposició», 
matisa que «el que hem intentat és ser 
constructius», com il·lustra que «tres 
quartes parts de les propostes del 
programa electoral d’ERC del 2015 ja 
s’han dut a la pràctica o s’estan desen-
volupant actualment, fet que demostra 
que el projecte republicà a Esplugues 
genera un ampli consens».

Torras reivindica la necessitat d’un 
canvi de model a l’Ajuntament i asse-
nyala, per exemple, que tot i que «apa-
rentment les finances de l’Ajuntament 
estan sanejades, ens preocupa l’exces-
siva opacitat dels pressupostos i d’algu-
nes decisions municipals», i manifesta 
que «ha quedat prou clar que els plans 

urbanístics d’aquest Ajuntament fan 
possible i faciliten grans operacions 
especulatives com el Pla Caufec i el 
nou centre comercial. Potser ja ha ar-
ribat el moment de demostrar que un 
nou model per a Esplugues és possible, 
no?». Lligat a això, Torras denuncia que 
«Esplugues té un problema greu amb 
l’habitatge, i en el cas de l’habitatge 
de lloguer la situació és dramàtica. 
Calen mesures dràstiques i urgents».

«El govern del PSC té la pell molt 
fina. No accepten bé la crítica ni la 
dissidència. Menystenen l’oposició i 
ens tracten amb condescendència», 

denuncia Torras, i afegeix que «nosal-
tres no som aquí només per gestionar 
un pressupost i fer complir la legalitat. 
Nosaltres som aquí per fer Política i 
prendre decisions». Oriol Torras recor-
da que «Esplugues no té cap alcalde 
republicà des de Rafael Sebastià Irla, 
als anys 30» i, en el sentit d’aquesta 
tradició republicana, recalca que «la 
nostra obsessió és acabar amb les di-
visions. Esplugues ha d’esdevenir un 
sol poble d’una vegada per totes. I 
això ningú del PSC ho ha tingut mai 
clar durant els últims 40 anys. No-
saltres sí».

ACTE RUFIAN

A Esplugues no hi som tots.
Adri, et volem a casa!

 “EspluguEs mErEix tornar a 
tEnir un alcaldE rEpublicà”

Oriol Torras:
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El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues va 
ser incapaç d’aprovar una declaració 

institucional de suport a l’Adri. Finalment, 
es va aprovar una moció amb els vots 
d’ERC, PDeCAT, ICV, CUP i CE. Pensem 
que és una vergonya que no s’hagi po-
gut arribar a un acord de tots els grups 
perquè, al cap i a la fi, només es tractava 
de posar-se al costat d’un veí que està 
patint una situació de manifesta injustícia. 
Però és evident que hi ha partits més pre-
ocupats pels seus vots que pel benestar 
de tots els ciutadans d’Esplugues.

GABRIEL RUFIÁN A 
CAN VIDALET
El 5 de maig ens va visitar Rufián, jun-

tament amb Jenn Díaz i Jordi Albert, 
diputats al Parlament. En una rambla Ver-
ge de la Mercè amb més de mig miler de 
persones, Rufián va posar èmfasi en el fet 
que és des de barris populars com Can Vi-
dalet que es construeix República, perquè 
els països no són banderes sinó la gent 
que hi viu, i per això cal lluitar per l’accés 
a l’habitatge, la cohesió social o contra la 
precarietat laboral i la corrupció. Rufián va 
afegir que els partits del règim, com PSC, 
Cs i PP, no volen que el poble decideixi i 
per això reprimeixen els ciutadans. Va re-
calcar que actualment és ERC qui millor 
pot superar el sistema, i va demanar el 
vot dels antics votants del PSC. Tant Jenn 
Díaz com Jordi Albert van destacar la ne-
cessitat de fer polítiques socials des de 
Catalunya per construir la República, des 
d’un vessant feminista imprescindible.

GENT PER ESPLUGUES

Ara som a l’estiu i toca recuperar-nos i 
descansar d’aquest curs escolar que 

tots els militants del Jovent hem dut a 
terme, però al setembre venim carregats 
amb projectes magnífics per a Esplugues! 
No us puc explicar gaires detalls, però ja 
us avanço que tirarem amb molta força la 
nova campanya antirepressiva «Plantem 
Cara!», a més de començar amb la nos-
tra campanya electoral, ja que dos dels 
nostres militants, la Maria Laiseca (por-
taveu) i en Jaume Correas, entraran en 
llista amb ERC Esplugues!

Tenim clar que l’hegemonia social i cul-
tural és l’únic camí i que es farà des de 
baix i des del Baix. Perquè aquesta co-
marca està plena de lluites ciutadanes. 
Poble a poble, barri a barri, construirem 
la societat que volem. El Jovent som la 
llavor de totes les victòries!

ADRI, ET VOLEM A CASA
Manifestació del 10 de juny en suport de l’Adri, acusat de 
terrorisme per l’Estat per pertànyer al CDR d’Esplugues
(Foto: plataforma Adri, et Volem a Casa)

Per Pau Riba Queijas
Conseller nacional i secretari de comunicació 
del Jovent Republicà d’Esplugues

EL JOVENT D’ESPLUGUES 
JA ÉS AQUÍ!

Ja fa més de cent dies que existim!
Som el Jovent Republicà i volem canviar les coses!

El regidor Oriol Torras entregant un obsequi a la 
senyora Paulina en l’homenatge a la gent gran 

que l’Associació de Veïns del Barri Centre va fer el 
diumenge 10 de juny davant del Robert Brillas
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