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Presentació a càrrec d’Oriol Torras 
 
Teniu a les mans el fruit del treball col·lectiu de molt temps i de moltes persones. 

La gent d’Esquerra Republicana d’Esplugues, com sempre, ens agafem amb molta 

seriositat i rigor la democràcia i la participació interna i, per això, també la tasca 

d’imaginar i posar per escrit com volem l’Esplugues del futur és una feina 

col·lectiva que no es fa en un sol dia i no la fa una sola persona. Es tracta d’una 

feina que s’ha de fer sense presses perquè surti bé i per això no l’hem pogut tenir a 

les mans fins uns dies abans de les eleccions. Però ho preferim així: és una cocció a 

foc lent, com un sofregit empordanès dels que tant ens agraden.  

 

De fet, des de l’indemà de les eleccions municipals del 2015 ja ens vam posar a la 

feina. I contínuament, en debats i reunions, hem anat articulant un discurs coral, 

una visió conjunta, un projecte consensuat, que ha anat donant forma a la nostra 

visió de futur. I, sobretot, idees. Les idees no surten de cop. A vegades surten treballant. Però a vegades surten 

passejant pel carrer, a la barra d’un bar, de vacances veient ciutats estrangeres, estudiant, anant en metro o llegint 

premsa i llibres. I cada vegada que ha anat sortint una idea, l’hem caçat al vol i l’hem posat per escrit. I de mica en mica 

hem anat fent la nostra particular llista de pluja d’idees. Algunes d’aquestes idees eren tan estrambòtiques que no les 

hem arribat a posar al programa. D’altres, però, les hem anat madurant i després de passar-les pel cervell col·lectiu de la 

nostra organització, han acabat en aquest document, com a primer pas perquè un dia es facin realitat. 

 

I tot plegat va acabar de convergir en un ‘stage’ de pretemporada que vam anar a fer a Castelldefels. Durant un cap de 

setmana, els republicans ens vam tancar en un hotel prop de la platja i vam posar en comú totes aquestes idees per 

anar-les articulant en un document consensuat. Això va ser a la primera quinzena del passat mes de gener, ara farà 5 

mesos. I després d’aquesta trobada maratoniana, un petit grup de treball ha anat acabant de donar forma al programa 

que teniu a les mans.  

 

Ara ens tocarà als regidors i regidores que sortirem elegits a les eleccions la tasca ingent de convertir aquest document 

en realitats palpables per la ciutadania d’Esplugues. Estic convençut que, si els veïns i veïnes d’Esplugues ens donen la 

força necessària, aquest programa serà una guia de treball excel·lent que ens ajudarà a fer la nostra feina durant el 

mandat que ben aviat començarem. Gràcies, per tant, a totes i cadascuna de les persones que hi heu col·laborat, 

cadascú amb el seu gra de sorra. El futur de la nostra ciutat ja no és una utopia, sinó que el podeu llegir en aquest 

document. Perquè jo n’estic convençut: Esplugues és republicana.  

 

I una última cosa. Aquest programa és fruit del treball col·lectiu i s’ha fet amb molta il·lusió i ganes. Però és un treball fet 

també des del voluntariat, en el temps lliure. És possible que algun lector atent hi trobi mancances en algun punt. Cal 

tenir clar que un programa electoral és un conjunt de propostes, però en cap cas un text legislatiu que hagi de ser 

necessàriament exhaustiu, malgrat ho haguem intentat. De manera que cap mancança en queda exclosa, i en cap cas 

res que no hi sigui inclòs queda vetat. Si és el cas, si llegint aquest programa hi trobeu alguna cosa que hi falta, us 

convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres per tal de fer-nos-ho saber i, així, ajudar-nos a millorar de cara al futur. 

 

Visca Esplugues i visca Catalunya! 

 

Oriol Torras 

Candidat d’ERC a l'alcaldia d’Esplugues. Maig de 2019 
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Presentació a càrrec de Josep M. Porta 
 

El futur és a les vostres mans. 
 
Aquest programa condensa les propostes i l'esperit republicà amb què 
volem impulsar Esplugues. 
 
Esplugues és republicana, la millor prova d’això va ser la manifestació 
espontània i festiva que va aplegar a gent de diferents sensibilitats a 
davant de l’ajuntament el dia 2 de maig de 2014 després de l’anunci de 
l’abdicació de l’anterior monarca. 
 
Els valors republcans no consisteixen merament en l’absència d’un rei a 
les institucions. Són un sistema de valors de progrés, benestar i cohesió 
social que es tradueixen en una sèrie de drets i llibertats compartits. 
La nostra voluntat ha sigut impregnar d’aquest valors la institució més 

propera a la ciutadania, l’ajuntament. 
 
En els darrers quatre anys l’Oriol Torras i l’Herminia Villena han tingut la responsabilitat de ser la 
veu de la gent d’Esquerra Republicana a Esplugues, impulsar les mesures i els acords per fer 
d’aquesta ciutat un lloc més amable amb les persones, com per exemple amb la peatonalització de 
places i carrers per al gaudi comú. En aquests 4 anys també hem conegut la prepotencia dels que ja 
fa massa que governen, fins i tot actuant amb indiferència davant de la repressió contra els seus 
veïns. 
 
En aquesta convocatòria electoral renovem la confiança en l’Oriol i l’Herminia amb una candidatura 
que vol representar aquests valors, amb homes i dones de totes les edats, amb una àmplia 
representació de persones de diferents barris i entitats de la ciutat. Amb el suport de l’equip de la 
gent republicana d’Esplugues, un equip preparat, motivat i cohesionat que ha crescut aquests 
darrers anys en militants i col·laboradors, permetent la constitució d'una secció de barri a Can 
Vidalet. 
 
A partir del 26 de maig estem preparats per seguir treballant al servei del poble amb proximitat, 
transparència i honestedat. 
 
Salut i República! 
 
 

Josep Maria Porta 
President de la Secció Local d’ERC d’Esplugues. Maig de 2019 
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Marc polític 
 

Esplugues és republicana. Des d’ERC n’estem convençuts. Ho hem vist passejant pels carrers de la 

nostra ciutat, conversant amb ciutadans i ciutadanes, interpretant el sentiment i els anhels que la gent 

expressa, el batec del poble. Ho sabem. Tenim un municipi ple de bona gent republicana.  

 

Que com ho sabem? Per començar, i si ens fixem amb l’oposició clàssica al terme, la qüestió de la monarquia 

és probablement un dels consensos més bàsics que podem trobar a la nostra societat. Fins i tot amb aquells 

sectors més allunyats de les tesis d’Esquerra Republicana podríem trobar afinitats en aquest assumpte: la 

monarquia cotitza clarament a la baixa en l’imaginari col·lectiu i cada vegada som més els qui no estem 

d’acord en aquesta institució.  

 

Però de totes maneres, si del republicanisme només ens quedéssim amb aquesta qüestió, ens estaríem 

quedant només amb l’anècdota. És evident que no volem reis. Però no és això el que ens fa republicans. 

Perquè el republicanisme representa uns valors compartits amb la immensa majoria de ciutadans 

d’Esplugues, de Catalunya i del món lliure; a vegades potser fins i tot sense saber-ho.  

 

Quins són aquests valors? És molt senzill. La proclama clàssica del republicanisme des del segle XVIII amb la 

revolució francesa, de la qual ens sentim hereus polítics, és prou coneguda: llibertat, igualtat i fraternitat. 

Amb aquestes tres paraules es podrien resumir els nostres ideals, si bé és cert que la complexitat del 

pensament polític actual ens porta a reformular aquestes proclames i afegir-hi més adjectius.  

 

LLIBERTAT. Volem llibertat, és clar que sí. I la volem a través de la democràcia real, exercida pels ciutadans, i 

lluny de la tirania d’un Estat que necessita súbdits fidels per no sentir-se qüestionat. No volem unes 

institucions que se sentin amenaçades per nosaltres, sinó que se sentin el nostre servidor; el servidor de la 

ciutadania. I això val per l’Estat i per totes les administracions, l’Ajuntament inclòs.  

 

IGUALTAT. Volem igualtat també, és clar que sí, però sobretot des del punt de vista que allò que ens iguala a 

tots és el punt de partida, no pas la meta; tothom ha de tenir les mateixes oportunitats a la nostra societat. I 

aquesta igualtat la garanteix la lluita contra la pobresa de tot tipus, el sistema educatiu públic i el sistema 

sanitari universal. Aquesta és la base de la justícia social que defensem. I d’això en diem equitat.  

 

FRATERNITAT. I volem la fraternitat, que és la base perquè la gent pugui aspirar a ser feliç. Recentment, a 

aquesta paraula li ha sortit un germà terminològic per oposició des del necessari front del pensament 

feminista, que és la sororitat. I nosaltres, com a republicans, entenem que fraternitat i sororitat no són 

termes oposats com algú voldria fer creure, que una cosa no exclou l’altra, que tot suma si parteix de la 

tendresa social, de l’amor i el respecte entre persones. I això alguns politòlegs ho estan definint com a 

sorofraternitat ,tot i que aquesta terminologia muta amb molta rapidesa.  

 

I QUÈ MÉS? Els republicans som gent feminista; dones feministes i homes feministes. Només amb un biaix de 

gènere en tot el que produïm com a societat (producció material i de pensament) podrem resoldre les 

desigualtats més peremptòries del nostre segle. I també som gent laicista, perquè entenem que les religions i 

les creences espirituals formen part de l’esfera íntima de les persones i que, per tant, les institucions no hi 

han d’entrar, ni per foment ni per detriment. I som ecologistes, perquè tenim la responsabilitat de tenir cura 
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del planeta on vivim, l’únic que tenim, que ens ha estat llegat de molt abans de la nostra existència, i que 

seguirà existint quan ja no hi siguem ningú de nosaltres. I som gent solidària, perquè la solidaritat és la 

tendresa dels pobles i perquè estem convençuts que és l’única via perquè desapareguin les guerres al món.  I 

per això, a més, som gent tolerant, perquè entenem que les diferències ens enriqueixen, i no ens sentim mai 

amenaçats per gent a qui no coneixem. I som gent federalista, perquè entenem que l’únic camí entre els 

pobles d’Europa és superar tots junts les actuals fronteres estatals i construir uns veritables Estats Units 

d’Europa amb una estructura supraestatal de tipus confederal, democràtica i republicana.  

 

El nostre objectiu és sempre la recerca de la justícia social, el respecte mutu entre les persones i la igualtat 

d’oportunitats per a tothom. Els republicans som gent que dubtem del messianisme, de les fórmules 

màgiques, de les creences i dels dogmes, i ens basem en el pensament racional i la creativitat.  

 

Per tot això, creiem que Esplugues és republicana. Perquè estem convençuts que tots aquests valors que hem 

exposat són compartits per la immensa majoria de gent d’Esplugues. I per això creiem que som la força 

política que millor pot defensar-los.  

 

Esplugues és una ciutat sana, que se sap pacífica, culta i adulta políticament, respectuosa amb la discrepància 

però intolerant amb el conflicte, la divisió i l’autoritarisme, i que vol avançar tota junta cap a un futur millor. 

Aquesta és l’Esplugues republicana. Perquè aquí ningú és imprescindible però tots som necessaris, vinguem 

d’on vinguem, siguem del barri que siguem i parlem la llengua que parlem. 

 

 

I LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA? Els republicans de l’any 2019 a Catalunya tenim davant el repte 

majúscul d’acabar amb el règim del 78 i aconseguir la independència de Catalunya, certament. I és un repte 

que se’ns ha emportat i se’ns continuarà emportant moltes energies i hores de treball. No és possible fer un 

país nou i millor, amb més drets, més lliure, més net i més just, sense independència. En les actuals 

circumstàncies de confrontació amb un estat autoritari, necessitem que Esquerra Republicana sigui decisiva a 

Esplugues. Una majoria sòlida i àmplia és indispensable per articular una mobilització cívica i pacífica contra 

la repressió de l’Estat. Ho vam demostrar l’1 d’octubre del 2017. Els republicans, allà on governàvem, vam ser 

garants de la sobirania municipal que va permetre l’exercici del dret a vot de la ciutadania. A Esplugues no 

vam tenir aquesta sort, i tot va anar d’un pèl que no sortís bé. Tot i així, en aquest cas des de l’oposició, els 

electes republicans vam treballar de la mà de la ciutadania, al carrer i en tots els espais de diàleg que es van 

obrir per fer efectiva la República. I ho vam fer sense partidismes, sense escatimar cap esforç i sense por a la 

pròpia integritat física. Les persones que treballem pel projecte d’Esquerra Republicana a Esplugues som les 

que fem que les coses passin. I aquell dia, a Esplugues, no en va ser una excepció i ho vam tornar a fer. 

 

 

Però també, i sobretot, els electes republicans tenim el deure de lluitar i aconseguir un sistema polític 

socialement just i moralment ètic, en què els ciutadans ens puguem sentir de debò persones lliures. I des dels 

ajuntaments hi podem fer molt per què això sigui així.  

 

Fem República? Som-hi. Com? Només si som forts als ajuntaments assegurarem que es construeixi de baix a 

dalt. Si la ciutadania ens dona el suport necessari, aquest programa serà el nostre full de ruta, un contracte 

amb la societat que ens comprometem a seguir, complir i del qual se’ns podrà fiscalitzar al final del mandat 

si, com esperem, la ciutadania ens dona la responsabilitat de tirar-lo endavant.  
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Volem construir una República per a tothom també des d’Esplugues. La República és inevitable. Els nous 

governs municipals republicans seran un espai indispensable per fer-nos avançar cap al seu assoliment. Des 

d’un independentisme obert i inclusiu, els ajuntaments continuaran la defensa dels drets i les llibertats de la 

ciutadania catalana.  

 

 

 

Fer República des de l’Ajuntament d’Esplugues  

 

Els municipis són una peça clau del país nou i millor, i són l’eina imprescindible per millorar la vida i el 

benestar de les persones de tots els pobles, viles i ciutats. El municipalisme republicà ha estat al costat de la 

ciutadania en les seves reivindicacions pacífiques i ha defensat els drets polítics al vot, a la llibertat 

d’expressió i de manifestació i els drets d’associació i de participació, que han estat atacats per part de l’Estat 

espanyol.  

 

El republicanisme es compromet a situar la ciutadania al centre de la governança que comporta construir 

governs participatius i col·laboratius que siguin també transparents, ètics i oberts, i que acostin la informació 

i les decisions als ciutadans i les ciutadanes. A més, el diàleg constant i la rendició de comptes formen part de 

la idiosincràsia dels ajuntaments republicans i situen la ciutadania i les entitats en un paper actiu i 

protagonista envers les polítiques locals.  

 

Els ajuntaments, com a institució principal de les administracions locals, han de ser reconeguts en l’àmbit 

institucional, reforçant la seva autonomia política i financera, i evitant tuteles innecessàries. Des d’Esquerra 

Republicana tenim el compromís de construir una Esplugues que faci República dia a dia per donar resposta 

als reptes socials amb l’objectiu de millorar la política, enfortir la democràcia, crear valor públic i augmentar 

la satisfacció i la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Els municipis han de ser un espai per 

guanyar complicitats i voluntats d’actuació comuna i fer impossibles els designis dels qui treballen per 

fracturar la nostra societat en blocs estancs.  

 

 

Les polítiques republicanes des de l’Ajuntament d’Esplugues  

 

Des dels municipis, treballarem per la justícia social, la no discriminació per raó d’origen, ètnia, religió, gènere 

o orientació sexual, per la dinamització socioeconòmica responsable, per l’educació de ciutadans i ciutadanes 

lliures i per una gestió pública dels serveis que sigui responsable ambientalment.  

 

La justícia social és el principi orientador de l’actuació dels municipis republicans al servei de la ciutadania i 

per tal de garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom. La societat diversa, plural i heterogènia del 

nostre país s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats sobretot a les grans ciutats, on la crisi 

econòmica ha deixat bosses de pobresa. Cal que des de l’àmbit local s’asseguri l’accés de les persones 

vulnerables als serveis socials bàsics i que es portin a terme polítiques valentes per garantir els drets més 

elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments bàsics a totes les persones, enfront dels 

interessos dels oligopolis.  
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El creixement de la recuperació econòmica no està arribant a tothom per igual i les desigualtats no fan més 

que incrementar-se. En aquest sentit, cal que des de l’Ajuntament d’Esplugues s’empri la progressivitat fiscal 

com una eina de redistribució social i es garanteixi l’accés universal als serveis públics.  

 

La dinamització econòmica responsable dels municipis i les ciutats republicanes té l’objectiu d’assegurar que 

totes les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat. Els poders públics han 

d’assegurar conjuntament amb les empreses salaris dignes amb l’objectiu de garantir un salari mínim de 

1.000 euros també en la contractació pública i eliminar la bretxa salarial de gènere. La millora de 

l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats per trobar feina ha de centrar l’atenció del nostre 

ajuntament, que també ha de contribuir a la implantació de la reforma horària.  

 

L’Esplugues republicana ha de bastir un model de comerç urbà de proximitat que, lluny del model que ens ha 

estat llegat pels 40 anys dels socialistes amb un gran centre comercial, vertebri socialment els barris, els 

pobles i les ciutats i els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats econòmiques i 

cíviques.  

 

L’educació de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables passa per fer de l’educació i de la cultura un 

projecte de ciutat obert a tothom i on totes les persones en formin part. Esplugues ha de ser una ciutat 

educadora en els valors cívics a temps complet que garanteixen més i millors oportunitats educatives, més 

enllà de l’escola.  

 

La cultura és entesa des de l’òptica republicana com una eina de transformació social a l’abast de tothom, 

com un dret fonamental inalienable, que fomenti el pensament crític i impulsi la creativitat en totes les seves 

formes d’expressió.  

 

La gestió pública dels serveis permet als municipis republicans assolir un alt nivell d’eficiència, evitar 

duplicitats i facilitar el seguiment acurat dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania. També la incorporació de 

criteris ètics i de transparència en la contractació pública asseguren que totes les despeses tinguin com a 

objectiu final el bé comú.  

 

La gestió ambientalment responsable i el model urbanístic sostenible d’Esplugues és la millor aportació que 

podem fer al benestar present i futur de la ciutadania i del territori. L’eficiència energètica, les energies 

renovables, la reducció de residus, el reciclatge i la protecció del medi natural formen part de l’actuació d’un 

ajuntament republicà com el que volem, per promoure un model mediambiental sostenible, integral i 

innovador. També la preservació del patrimoni històric i arquitectònic i la prioritat d’inversió en rehabilitació 

del parc d’habitatges i generació d’habitatge públic de lloguer.  

 

“Fer república des d’Esplugues” ens acosta al concepte de “fer municipi des dels principis republicans”. 

Aquests plantejaments es basen en cinc principis d’actuació:  

 

– Universalitat de les actuacions i representació del conjunt del municipi  

– Gestió professional i actuació ètica  

– Justícia social, igualtat d’oportunitats i servei públic  

– Promoció de polítiques feministes i d’igualtat de gènere  

– Assumpció de la Nova Agenda Urbana i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’ONU  
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El model municipalista republicà es basa en el reconeixement dels ajuntaments com a autèntics governs 

locals, alliberant-los de cotilles com la llei d’estabilitat pressupostària que ens imposa l’estat espanyol i 

establint un millor sistema de finançament local que ens permeti sortir de les subvencions finalistes.  

 

Cal replantejar el marc competencial local perquè permeti als ajuntaments assumir més competències en 

alguns casos i una millor redistribució competencial en d’altres per fer compatible el principi de subsidiarietat 

amb el dret de tota la ciutadania de gaudir dels serveis bàsics independentment d’on visqui. Hem de 

permetre que el nostre ajuntament pugui retornar els superàvits a la ciutadania en forma de millors serveis 

públics i amb l’execució d’inversions prioritàries, la qual cosa ara és impossible. El nostre municipi cada any té 

alguns milions de benefici; malgrat això, l’Estat continua ofegant-nos i obligant-los a reduir encara més el 

deute o bé acumular superàvits, quan és precisament l’Estat qui incrementa any rere any el seu endeutament 

i aprofita per centrifugar els objectius del dèficit cap al món local. 

 

 

Una àrea metropolitana republicana 

 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de la qual formem part, es configura com una realitat territorial, 

una ciutat de ciutats, on 36 municipis compartim un territori i un seguit de competències. Però aquesta 

institució ha d’anar més enllà del compartir un model de gestió pública dels serveis sobre els quals té 

competències. 

 

Entendre la complexitat de l’AMB i la seva diversitat territorial és un repte que ens obliga a repensar el model 

de la metròpoli. Tenim l’oportunitat de construir un model que posi en el centre de totes les seves accions 

allò més important que reivindica el republicanisme d’esquerres: les persones. 

 

Proposem un model basat en els principis i els valors concrets d’una societat metropolitana que vol viure de 

forma més sana, equitativa i socialment justa. 

La qualitat de vida de totes les persones ha de ser la columna vertebral de tots les accions. Hem d’invertir en 

un territori cohesionat socialment i que fomenti l'equilibri d'oportunitats i la igualtat en tot el territori. 

 

El bé comú i l’interès públic ha de ser el protagonista de totes les polítiques metropolitanes. 

 

La solidaritat entre tot el territori ha de ser clau per afrontar la nova realitat metropolitana. Fem una 

proposta que garanteixi els interessos comuns de tots els habitants de la metròpoli per sobre les divisions 

administratives municipals. 

 

Tot això, ha de definir-se i concentrar-se en un model urbà resilient, que s’adapti a les necessitats de la 

societat metropolitana, a la diversitat plural dels municipis que conformen aquesta àrea metropolitana. Un 

model metropolità que afronta els reptes per resoldre’ls de forma eficient sota el principis assenyalats 

anteriorment però també, en un principi tant important pel republicanisme com la justícia social.   

 

 

Les persones i la cohesió social com a eix vertebardor de les polítiques metropolitanes: superar el territori 

administratiu 
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Són molts i complexos els reptes que comporten la gestió i la planificació estratègica a l'àmbit metropolità. 

No es tracta només d'administrar unes competències determinades dins d'un territori divers, sinó 

principalment de donar resposta als problemes i a les necessitats de benestar de la població. 

 

Parlar de serveis, de govern, de gestió, és parlar de persones, perquè les persones són el punt d'origen i de 

destinació de l'actuació administrativa metropolitana. Totes les polítiques metropolitanes han d'anar 

encaminades a resoldre les desigualtats socials. Aquesta és una problemàtica d'escala supralocal, i l'ÀMB té 

els recursos necessaris i les competències suficients per assolir objectius determinats en els quals el conjunt 

dels habitants de la metròpoli, amb independència del seu municipi de residència, se'n beneficiïn 

directament. 

 

No es pot restringir la cohesió social de la metròpoli a la mera protecció social, i més quan existeix una 

realitat tan diversa entre els municipis per definir criteris i els imports per atorgar prestacions. També les 

polítiques d'habitatge, ambientals, del cicle de l'aigua, de planejament urbanístic i territori, de mobilitat i 

transport, de desenvolupament socioeconòmic han de tenir com horitzó la prosperitat inclusiva. 

 

Cal que les necessitats del conjunt de la població tinguin una visió metropolitana, superar el territori i les 

capacitats econòmiques o voluntats polítiques dels ajuntaments, per a desenvolupar accions per una major i 

millor equitat i equilibri territorial. 

 

Enfortir el poder polític de l'ÀMB no significa exclusivament reforçar la legitimitat democràtica de la institució 

i dels seus representats, sinó també posar al capdamunt de l'agenda metropolitana les persones. Calen 

accions definides vers el col·lectiu i oferir alternatives viables, eficients i eficaces, que permetin i assegurin 

una cohesió social metropolitana justa i equitativa, sense exclusions. 

  

També és prioritari desenvolupar mecanismes de participació ciutadana en diverses àrees d'actuació, que 

permetrà estimular debats ciutadans amb presència d'associacions, entitats, moviments socials, veïns, etc, 

fer permeables les polítiques que es desenvolupen i reequilibrar la manca de visibilitat de la institució. 

  

  

L’equilibri entre les realitat municipals i el pes de Barcelona 

 

Un dels reptes que ha de superar l'ÀMB és el d'esdevenir un autèntic govern local, una entitat local 

supramunicipal, que englobi tot el potencial divers i plural existent amb l’equilibri adequat entre la ciutat de 

Barcelona i la resta de municipis. 

 

El marc legal i el marc consuetudinari, que ha fet que la presidència de l'ÀMB recaigui en qui ostenta l'alcaldia 

de Barcelona, pot semblar que prioritzen aquesta ciutat front el conjunt, però aquest fet s'ha d'entendre com 

un reconeixement a la capital, no pas com un fre a les particularitats i les singularitats de cada municipi. 

 

La realitat és que el dinamisme econòmic de la ciutat de Barcelona l'ha portat a tenir un posicionament 

internacional de primer nivell entre les àrees urbanes europees i, per això, el conjunt de la metròpoli rep les 

externalitats de Barcelona, tant les positives com les negatives en tots els seus àmbits: econòmic, social, 

ambiental, etc. No s'entendria que la resta de municipis vulguin rebre només les primeres i no acceptar les 

segones, de la mateixa manera que el territori Barcelona enllà no pot ser entès com a mer receptor dels 
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efectes desfavorables de la capital, sense poder participar activament en el debat dels models econòmics, 

socials o ambientals que escauen pel conjunt de la metròpoli. 

 

S'ha de concebre l'espai polític de l'ÀMB de forma més àmplia que la simple perllongació de les polítiques 

públiques que es fan des de la capital, perquè és un projecte en comú de servei a les persones, on el fet 

metropolità millora els elements propis i exclusius dels municipis que la integren i atorguen una visió 

internacional des d'una perspectiva local i catalana de país. 

 

Per això el futur de l'ÀMB recau en el desenvolupament d'un propòsit col·lectiu entre Barcelona i la resta de 

la metròpolis amb fonaments compartits de relació multinivell, que generi un model en xarxa, en horitzontal i 

sense sotmetiment jeràrquic, on la  cooperació imprescindible i la necessària coordinació facilitarà l'aplicació 

de macro i micropolítiques per oferir els millors objectius i l'excel·lent gestió dels serveis públics pel conjunt 

del seus habitants sense distinció d'on resideixin. 

 

 

Per una nova governança metropolitana  

 

El conjunt dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona tenen un marc legal comú regulat per la llei 

31/2010, de 3 d'agost de creació de l'ÀMB, a banda de la resta de legislació local aplicable, en el qual es dota 

a l'ens metropolità d'uns competències, potestats i objectius en els àmbits de l'urbanisme, el transport i la 

mobilitat, el cicle integral de l'aigua, els residus, el medi ambient i el desenvolupament econòmic i social. 

 

La nova governança que la metròpolis reclama ha de permetre aconseguir els objectius de la xarxa de ciutats 

des d'un punt de vista més proper a les persones, i mitjançant formes més flexibles de govern on la 

coordinació entre l'ens metropolità i els ens municipals permeti una altra manera de governar en la qual no 

només hi participin les administracions locals, sinó totes les administracions públiques, el sector privat, el 

tercer sector i els ciutadans individuals. 

 

La planificació metropolitana ha de ser proactiva i integrativa per permetre el desenvolupament sostenible i 

la cohesió social i territorial dels seus 3,2 milions d’habitants dins els només 636 km2 de superfície. Per això 

cal reforçar la direcció política del ens metropolità i superar l'esbiaixada visió d'una administració tancada, 

merament tecnòcrata i repartidora de subvencions i ajuts, que simplifica i debilita la seva legitimitat 

democràtica. 

 

Només potenciant l'autonomia política de l’AMB, com a entitat única de govern local supramunicipal, es 

podrà desenvolupar plenament les seves potestats normatives, autoorganitzatives, tributàries i tarifàries, i 

fins i tot, la seva potestat expropiatòria.  

 

L'aposta per un govern metropolità real, fort i efectiu, per una nova governança en l'àmbit del conjunt de les 

seves competències, és el camí  per dur a terme les polítiques públiques adequades amb plena interlocució 

amb el territori i la seva gent, incidint amb la imatge i interès de la institució i la legitimitat dels seus 

consellers. 

  

  

La planificació urbanística metropolitana: els espai lliures i l’habitatge  
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Per poder reforçar les polítiques d’habitatge, lluitar contra el xoc climàtic i lluitar contra les desigualtats 

socials que perduren entre els diferents municipis metropolitans, cal impulsar definitivament els nous 

instruments de planejament metropolitans: Pla Director Urbanístic i Pla d’Ordenació Urbana Metropolità. 

 

Treballar per la substitució definitiva del Pla General Metropolità del 76, que ha quedat superat pels canvis 

demogràfics, tecnològics, ambientals i territorials, per un nou marc de treball compartit a nivell dels 

municipis de l’AMB que alhora promogui la coordinació i cooperació entre municipis des de el reconeixement 

de les singularitats de cadascun dels territoris. 

 

El Consell Metropolità va aprovar recentment el Document de l’Avanç del PDU i que ha d’obrir el debat polític 

en el sí de l’AMB, amb l'oportuna participació ciutadana, per tal de fer possible l’aprovació en el proper 

mandat del Document definitiu que doni resposta efectiva a les necessitats actuals del territori metropolità. 

 

Caldrà dotar de més recursos – humans, materials, polítics i econòmics – per desplegar les polítiques i accions 

que faran dels espais naturals metropolitans veritables infraestructures verdes – garantir els reservoris 

d’aigua, garantir la connectivitat entre espais naturals, etc. 

 

Els espais naturals de l’AMB són de vital importància pel metabolisme, la sostenibilitat i la resiliència del 

sistema metropolità. Després d’anys de treballs i debats tècnics i polítics s’han aprovat documents des de 

l’AMB que han de permetre donar el salt qualitatiu en la seva gestió i protecció. Més enllà de termes 

administratius, el desplegament de les polítiques per a la cura, manteniment i protecció d’aquests espais 

demana per part de tots els municipis de comprometre recursos i cessions de competències a favor d’una 

governança i acció metropolitanes. 

 

S'ha d'activar una mirada metropolitana d’atenció integral a la vulnerabilitat residencial i la inclusió social a 

l’AMB per garantir els recursos tècnics i materials que l’atenció i l’acompanyament en qualsevol indret de 

l’AMB. 

 

La vulnerabilitat residencial i les desigualtats socials són una realitat que està present a l’AMB en diferents 

territoris i s’expressa en diferents intensitats. Tanmateix, és objectiu de tots els municipis de l’AMB 

combatre-la des de tots els fronts possibles – des de l’emergència amb serveis d’atenció a les persones a la 

millora dels condicions en les que habiten. 

 

La manca de coordinació i de plantejaments metropolitans que es dona a nivell d’AMB contribueix a 

traslladar el problema d’un lloc a un altre, però no pas a combatre ni la vulnerabilitat, ni l’exclusió. 

Hem de treballar per una AMB cohesionada on les persones en situacions de vulnerabilitat puguin rebre la 

mateixa atenció integral, indistintament del lloc on visquin. 

 

Impulsar el Pla metropolità pel dret de l’Habitatge per establir el full de ruta de l’Operador d’Habitatge 

Metropolità i coordinar les accions i necessitats de les diferents realitats de l’AMB. 

El problema de l’habitatge no entén de límits administratius i l’AMB està patint els seus efectes amb una crisi 

sense precedents on més del 42% de les llars de l’AMB en règim de lloguer destinen més d’un 40% dels seus 

ingressos a cobrir el cost de l’habitatge i els subministraments. 

Des de l’AMB s’han d’impulsar una bateria d’iniciatives i programes amb visió de conjunt. Cap municipi podrà 

fer front en solitari a aquesta qüestió: expulsant a població resident i/o convertint els territoris receptors en 

ciutats dormitori. 
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L’acció metropolitana, si bé coordinada i concertada entre tots els municipis de l’AMB, ha de permetre 

mobilitzar recursos – finançament per promoure compra, construcció i rehabilitació amb l’objectiu de crear 

un parc d’habitatge públic metropolità i pressió política a la Generalitat per a la regulació de la LAU i dels 

preus de lloguer. 

  

 

El cicle integral de l’aigua: la gestió pública i metropolitana del servei 

  

És indiscutible que el dret a l'aigua potable i al sanejament és un dret humà essencial, i així ha estat 

reconegut des del 2010 per l'Organització de les Nacions Unides. 

 

En l'àmbit de les seves competència, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona li correspon el subministrament 

domiciliari d'aigua potable, el sistema públic de sanejament en alta i la depuració d'aigües residuals, així com 

la seva regeneració, i la coordinació dels sistemes municipals de sanejament en baixa i la planificació i la 

gestió integrada de l'evacuació d'aigües pluvials, residuals i de les xarxes de clavegueram. 

 

Més enllà dels problemes judicials amb l'empresa mixta que gestiona actualment el cicle de l'aigua en 23 

municipis metropolitans, i la discussió sobre els títols de prestació del servei, cal pensar de nou el sistema del 

cicle integral de l'aigua i anar cap a la gestió pública i metropolitana del servei. 

Els eixos bàsics sobre els que ha de pivotar aquest nou model de gestió mitjançant una nova companyia 

pública són la continuïtat en la correcta prestació del servei, la millora de les infraestructures i la 

permanència de la plantilla actual amb els mateixos drets. La possibilitat d'incorporació progressiva al nou 

sistema metropolità dels municipis que hores d'ara no són gestionats per l'empresa mixta, esdevé un 

escenari de futur que no cal oblidar. 

 

El nou sistema ha de comportar un estalvi de costos en la seva gestió que, d'acord amb les potestats tarifàries 

de l'ÀMB, ha de permetre millors i majors polítiques socials, així com l'abaratiment del preu que paguen els 

abonats. La gestió pública alhora permetrà un major control i fiscalització del servei, com a garantia de l'ús 

eficient i transparent dels diners públics i dels recursos econòmics que se n'obtenen. 

 

Lògicament, aquesta millora en l'eficiència permetrà noves inversions en la xarxa i en totes les seves 

infraestructures, sobretot per garantir un servei que és deficitari a nivell de recursos hídrics propis i depèn 

d'altres conques, com la del Ter, que ha de reduir la seva aportació a la metròpoli per garantir els necessaris 

cabals ecològics del riu. Així, de nou, els efectes positius d'aquesta gestió permetrà una millor sostenibilitat 

ambiental basada en l'economia circular. 

 

La viabilitat econòmica del model proposat sembla més que evident, però haurà de venir acompanyada 

d'acords amb l'Agència Catalana de l'Aigua, principalment pel que fa a la distribució en alta i a les inversions 

necessàries per a que no nova gestió es correspongui amb una millora del servei. 

  

 

Residus: la reducció de la generació de residus municipals i l’augment dels nivells de recollida selectiva  

  

La Comissió Europea ha establert noves directives per evitar la generació de residus i, quan això no sigui 

possible, intensificar el reciclatge dels residus, especialment els residus municipals i els envasos, amb 
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mesures específiques per donar prioritat a la prevenció, reutilització i reciclatge per davant del dipòsit en 

abocador i la incineració, aconseguint d'aquesta manera que l'economia circular sigui una realitat. En sentit 

semblant, a Catalunya s'ha aprovat el «Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 

Catalunya» (PRECAT20) l’any 2018. 

 

Aquesta nova realitat i atès tant l'augment en la producció de residus i l'estancament en la recollida selectiva 

en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana, el Consell Metropolità del 26 de febrer de 2019 va aprovar inicialment el 

Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25),que té 

com a objectiu superar el 55% de reciclatge l'any 2025, reduir els residus municipals i aconseguir la 

neutralitat en carboni del sistema metropolità de tractament de residus. 

 

Som conscients de les crítiques rebudes pel PREMET25, en especial pel que fa a no imposar clarament les 

polítiques de “residu zero” com a úniques compatibles amb la lluita contra la contaminació i el canvi climàtic. 

Però estem que segurs que durant els propera tràmits i la participació ciutadana, fins a la seva aprovació 

definitiva, es podrà millorar el seu redactat per a esdevenir l'eina adequada amb els següents objectius 

bàsics: 

 

–La reducció en la producció de residus municipals, 

–El canvi en els sistemes de recollida i de tractament dels residus, per a complir amb els objectius europeus. 

–La transició cap a una economia circular generadora de beneficis econòmics, socials i ambientals 

–La reducció de la petjada de carboni- emissió de gasos amb efectes hivernacle- associada al sistema 

metropolità de tractament de residus 

 

 

Mobilitat i transport: eficàcia mediambiental i sostenibilitat social 

  

En els darrers anys, al territori metropolità s’han superat els llindars europeus d’NO2, PM10 i ozó. La diagnosi 

de la qualitat de l’aire a l’àmbit metropolità assenyala que els contaminants existents tenen fonamentalment 

un origen antropogènic: principalment transport i determinats processos industrials. És vital, doncs, que totes 

les polítiques de transport i mobilitat siguin del tot eficients mediambientalment, és a dir, que 

s'aconsegueixin els objectius perseguits amb el mínim cost per la salut de les persones i afectació al medi 

natural. 

 

Cal no oblidar que la redacció del nou Pla director urbanístic metropolità (PDU), com a figura d’ordenació 

urbanística, establirà una nova coherència entre el planejament territorial i l’urbanístic, la  definició de 

projectes estratègics, els espais lliures,  la xarxa viària, les infraestructures de transport, l’habitatge i l’activitat 

econòmica, que influirà definitivament en la mobilitat de les persones dins l'àmbit metropolità. 

 

L'escenari bàsic de la mobilitat i el transport metropolità és la lluita per la reducció dels impactes socials i 

ambientals dels diferents sistemes de transport, per a què la necessària cohesió territorial vagi acompanyada 

amb l'oportuna equitat social i de gènere, prioritzant els valors de seguretat, sostenibilitat i integració. 

 

Així doncs, ens marquem com a fites a aconseguir: 

 

–Continuar amb l'actual línia de treball i millorar el pla metropolità de mobilitat urbana. 

–Millorar i augmentar el transport públic. 
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–Augmentar els àmbits de les zones protegides de baixes emissions. 

–Fomentar la mobilitat compartida i promoure una xarxa supramunicipal de servei de lloguer de vehicles 

elèctrics compartits, per hores i dires, mitjançant una app mòbil d'àmbit metropolità. 

 

 

La Cultura: una eina més del desenvolupament econòmica metropolità  

 

La importància de la producció cultural i de les activitats creatives en el desenvolupament econòmic, és un 

fet indiscutible. La cultura  és un factor d'impuls de les capacitats d'innovació i desenvolupament dels 

territoris i l'Àrea Metropolitana de Barcelona té també entre les seves competències l'impuls de l'economia 

per a generar llocs de treball, crear sinergies territorials i la imprescindible cohesió social, per aconseguir la 

plena efectivitat dels drets econòmics, socials, culturals i ambientals de les persones. 

 

La Carta Mundial pel Dret a la Ciutat, aprovat el 2004 al Fòrum Mundial Urbà i revisat el 2005 en el marc del 

Fòrum Social Mundial, enumera els drets de les persones que les ciutats han de reconèixer i protegir. Entre 

aquests drets està el de gaudir de la ciutat sense discriminacions de gènere, edat, raça, ètnia o orientació 

política i religiosa. Per això esdevé indispensable fer de la metròpoli un espai cultural divers, ric i respectuós 

amb les diferents identitats presents. 

 

Dins el territori metropolità s’hi concentren una indústria cultural molt potent i oberta al món. Un important 

grup d'empreses, creadors, associacions, editors i distribuïdors del fet cultural català. Cal apostar per iniciar 

una tasca magnífica de promoció del nostre model cultural, un model modern i eclèctic, amb la ferma 

voluntat d'esdevenir un focus d’irradiació distintiu i que abasti l’espai europeu per a situar-se i fer-se un lloc 

entre les seves capitals culturals. 

 

No hi ha societat rica sense un marc cultural propi i, en el cas català, és innegable aquesta potència creativa 

que, alhora, és un component econòmic de primera magnitud que impacta de ple en el PIB, aporta un 

patrimoni i desmenteix el concepte de que cultura és despesa. És per això que l'ÀMB ha de prendre part en la 

promoció econòmica cultural conjuntament amb els ajuntaments, les entitats, els particulars i les empreses 

del sector. 

 

Potenciar la marca cultural de la metròpoli i la seva promoció internacional, impulsar i coordinar les 

iniciatives dels agents culturals, són accions que permeten la reactivació econòmica, la creació d'ocupació de 

qualitat, la captació d'inversions i consolidar el talent creatiu i productiu, i atraure'n de nou. Aquesta 

projecció s'ha d'impulsar des de plataformes compartides entre el sector públic i el partenariat privat de tal 

forma que es creïn espais de desenvolupament que millorin la competitivitat econòmica del territori. 

 

Igualtat 

 

La Igualtat no és per a nosaltres una campanya de màrqueting. Des d’Esquerra Republicana tenim un 

compromís inequívoc per treballar per la igualtat de gènere a tots els nivells i a través de tots els canals 

possibles i, per tant, també des del nostre ajuntament. Perquè volem un ajuntament feminista.  

 

La perspectiva de gènere i de les dones consisteix en el procés a través del qual es prenen 

en consideració els efectes diferenciats per homes i per dones en un àmbit o una activitat per a 

l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les 
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diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. Incorporar la perspectiva de gènere 

de manera transversal suposa considerar que les desigualtats de gènere són estructurals i tenen el 

seu fonament en la cultura patriarcal i no en el sexe biològic i, per tant, permet trobar línies de 

reflexió i d’actuació per a eradicar les desigualtats. Treballar tenint sempre present aquesta 

perspectiva permet combatre els aspectes estructurals de la desigualtat de gènere i del sexisme i 

superar les situacions de discriminació que encara persisteixen en una societat patriarcal com la 

nostra. 

Les polítiques transformadores són aquelles que tenen en compte les desigualtats de 

gènere i que pretenen superar-les, evitant perpetuar els rols tradicionalment assignats a les dones. 

Per això, proposem les següents reflexions de cara a la futura governança a Esplugues: 

 

1. Ja no podem concentrar totes les polítiques d’igualtat de gènere en la regidoria d’igualtat 

perquè es tracta d’una política transversal, que s’ha de fer des de tots els departaments. 

 

2. Els problemes de desigualtat, tot i afectar principalment o situar en una posició de 

desavantatge les dones, són problemes que neixen de les relacions de gènere, que no tenen en 

compte i tampoc valoren les responsabilitats reproductives, essencials per a la continuïtat de la 

nostra espècie. 

 

3. Els estereotips de gènere també influeixen de forma inconscient en les polítiques 

públiques perquè es considera «natural» que les coses siguin així, per exemple, que siguin 

principalment les dones les que s’ocupin de les persones dependents o que siguin presents en 

l’àmbit escolar. 

 

4. Els rols i les relacions de gènere influeixen en com viuen els homes i les dones Espluges, 

per tant en qualsevol àmbit s’han de tenir en compte les possibles diferències existents i quan 

aquestes diferències de gènere es converteixen en desigualtats o discriminacions. 

 

5. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats de dones i homes no han de perseguir canviar les 

dones perquè tinguin èxit en un món masculí i patriarcal, sinó que han de donar instruments a 

dones i homes perquè sigui possible la seva coresponsabilitat i coparticipació en totes les esferes 

de la vida quotidiana (productiva, reproductiva, de formació, de lleure, pública i comunitària). 

 

6. La transversalitat de gènere no pot implicar l’oblit d’aquells col·lectius de dones que per 

les seves característiques específiques tenen necessitats especials: dones amb poca formació, 

mares soles, dones immigrants, dones discapacitades, dones víctimes de violència, etc. i tampoc es 

pot oblidar que existeixen problemes greus que s’han d’afrontar de forma directa, com per 

exemple, la violència masclista. 

 

Aquestes reflexions, de fet, són principi inspirador d’aquest programa electoral i volem que siguin també una 

guia per a una eventual governança d’ERC a Esplugues. La concreció en propstes concretes d’aquestes 

reflexions les podeu trobar al punt 2 de les mesures de govern d’aquest programa.  
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Mesures concretes de govern  

 

1- Govern obert 
Ètica i transparència, qualitat democràtica i participació ciutadana 

 

·Implementarem un nou sistema de valoració de resultats, qualitativa i quantitativa. 

 

·Promourem la participació ciutadana amb impacte real. 

 

·Augmentarem la transparència municipal. 

 

·Crearem un nou telèfon i espai web d'atenció ciutadana interactiva. Volem una resposta àgil a la ciutadania. 

 

·Promourem el contacte personal directe, les trobades reals amb veïns. Farem més audiències públiques. 

 

·Donarem veu de debò a les associacions de veïns i als consells municipals.  

 

·Regularem i racionalitzarem el funcionament dels consells municipals perquè siguin una millor eina de 

representació ciutadana.  

 

·Dinamitzarem a través del regidor de barri les associacions de veïns i els agents veïnals perquè siguin una 

veritable eina d’interlocució i cohesió.  

 

·Implantarem la democràcia deliberativa perquè les consultes a la ciutadania esdevinguin un fet habitual al 

nostre municipi en els processos de decidisió d’aspectes clau, com els pressupostos, les ordenances fiscals o 

aspectes controvertits a Esplugues. 

 

·Reformularem els pressupostos participatius perquè no siguin instrumentalitzats per partits polítics o 

col·lectius poc representatius.  

 

·Reconeixerem, donarem suport i recompensarem el voluntariat com a forma de solidaritat entre la 

ciutadania. Crearem un programa de voluntariat municipal per a esdeveniments públics i situacions 

excepcionals.  

 

·Reformarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per millorar la participació de la societat civil 

organitzada i la ciutadania en general.  

 

·Millorarem la participació no presencial als plens municipals a través de sistemes digitals o telemàtics. 

 

·Canviarem la revista El Pont de dalt a baix perquè esdevingui un autèntic mitjà de comunicació i no només 

un pamflet de propaganda del govern. 
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·Garantirem una política comunicativa eficient i transparent amb la renovació del conjunt mitjans de 

comunicació municipals o locals de proximitat: premsa local i comarcal, lloc web, televisió i una ràdio 

municipal nova. 

 

·Establirem pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública.  

 

·Crearem la figura del Síndic de Greuges local, amb les funcions que li són pròpies. 

 

·Potenciarem una xarxa d’opis (panells informatius) digitals que difonguin informació municipal a la via 

pública. 

 

·Donarem prioritat a l’ús del programari lliure i en fomentarem l’ús entre el conjunt de la ciutadania i les 

empreses locals 

 

 

 

2- Igualtat 
 

·Fomentarem la participació de tothom en els espais de debat. 

 

·Donarem continuïtat a l’oficina LGTBI i en farem difusió en instituts 

 

·Milorarem l’acompanyament per a joves en el procés d’autoafirmació de la identitat sexual. 

 

·Propiciarem la sensibilització continuada de la ciutadania per tal de donar les eines suficients a la població. 

 

·Farem pedagogia contra la intolerància, sobretot a les escoles. 

 

·Introduirem beneficis fiscals per a empreses privades amb polítiques efectives d’igualtat. 

 

·Identificarem millor les persones amb riscos d’exclusió per tal d’ajudar-les adequadament. 

 

·Farem un reconeixement polític de la injustícia històrica. 

 

·Repensarem l’urbanisme amb perspectiva de gènere a Esplugues: 

-Implementarem un sistema de senyalització no sexista i diversa a la ciutat. 

-Afavorirem la visibilitat espacial: il·luminació de vianants contínua distribuïda de manera 

homogènia i sense obstruccions.  

-Eliminarem i adequarem espais amb racons, àrees amagades, sense visibilitat o 

abandonades.  

-Canviarem el mobiliari urbà, la vegetació o altres elements que entorpeixin les línies de visió (per 

exemple, parades de transport públic i sortides d’aparcaments públics transparents). 

-Adequarem millor els túnels, els ponts per als vianants i les escales urbanes amb il·luminació i espai 

suficient per al pas de diverses persones, i hi instal·larem dispositius d’ajuda, com ara intèrfons. 

-Seguirem promovent que el nomenclàtor representi la comunitat tenint en compte la visibilitat 

simbòlica de les dones en l’espai públic, no només amb els noms de carrers sinó també amb noms d’edificis, 
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parcs, equipaments, escultures, murals o altres elements ornamentals. 

 

·Elaborarem periòdicament informes de diagnòstic sobre la situació de les dones i la violència 

masclista al municipi a través de dades de domini públic i accessible.  

 

·Regularem les imatges i els textos en l’espai públic per evitar continguts sexistes i discriminatoris. 

 

 

3- Jovent 
 

·Promourem la creació del Carnet Jove d’Esplugues, que comportarà descomptes i promocions que 

afavoriran el comerç local i seran una ajuda per al jovent. 

 

·Crearem un espai versàtil per a joves, en forma de casal 

autogestionat, on es puguin fer festes, activitats, xerrades, aula 

d’estudi, sala de concerts... 

 

.Impulsarem el potencial del festival Arrela’t i instaurarem un concurs 

de música. 

 

·Crearem una àrea per a art urbà, on les parets siguin lliure d'ús per a graffitis. 

 

·Farem un seguiment actiu del jovent que surt de l’itinerari escolar, en coordinació amb la Generalitat 

 

·Crearem un espai d’oci jove municipal a l’aire lliure (glorietes amb wifi, endolls i llum). 

 

·Promourem la remodelació total de la programació Esplujove a partir de l’autogestió. 

 

·Difondrem a l’agenda municipal les activitats organitzades per entitats juvenils. 

 

·Dinamitzarem la participació de la joventut en els processos democràtics i deliberatius del municipi. 

 

·Estarem atents i tindrem cura de buscar solucions a la problemàtica relacionada amb l’absentisme escolar i 

el fenomen de les bandes juvenils.  

 

·Adequarem els horaris de les biblioteques del municipi a les necessitats de la comunitat d’estudiants, 

sobretot en èpoques d’exàmens. 

 

·Construïrem un aulari municipal, on els joves puguin estudiar i rebre formació, més enllà de les biblioteques 

i de l’educació reglada. 

 

·Fomentarem la relació entre el jovent i la gent gran, per exemple en formacions en tecnologia per a la gent 

gran impartida per joves, estances d’estudiants vivint amb gent gran sola, etc.  

 

·Acompanyarem el jovent en el seu procés de construcció del projecte vital i d’emancipació des de tots els 

vessants: formació, habitatge, cohesió social, benestar i foment de l’oci alternatiu. 
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·Crearem una borsa de treball exclusiva per al jovent. 

 

 

4- Gent gran, infància i vulnerabilitats 
 

·Controlarem el personal de serveis a les residències geriàtriques. 

 

·Donarem continuïtat al programa de detecció de gent gran que viu sola o acompanyada de gent gran també. 

 

·Adoptarem mesures perquè la gent gran pugui viure a casa seva, al seu barri més temps: 

-Millorarem l’atenció domiciliària de la gent gran.  

-Continuarem i ampliarem les ajudes per reformes domicilis perquè la gent gran pugui viure a casa 

seva més temps, amb més qualitat de vida i sense barreres. 

-Gestionarem el pas a habitatges de planta baixa i possibilitarem habitatges tutelats. 

-Ens coordinarem amb els CAP per als cursos d’ajuda a les persones cuidadores. 

 

·Possibilitarem una residència pública per a la gent gran amb 90 places al barri de Can Vidalet. 

 

·Ampliarem els centres de dia i lluitarem contra la solitud de les persones grans amb programes d’atenció 

comunitària. 

 

·Crearem una xarxa de serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que donin resposta a les 

necessitats de les persones grans sense plena autonomia i també a les persones que en tenen cura.  

 

·Impulsarem la participació de persones jubilades amb experiència en diversos camps com a agents actius en 

la gestió i dinamització d’activitats per al teixit associatiu.  

 

·Augmentarem els programes per a la detecció i prevenció del maltractament envers les persones grans i les 

persones amb discapacitat 

 

·Inclourem, en la mesura del possible, el menjador social en els centres de jubilats i pensionistes. 

 

·Potenciarem més i publicitarem les Aules d’Extensió Universitària per a la gent gran.  

 

·Fomentarem les activitats intergeneracionals de tota mena, amb especial atenció a l’oferta d’oci i lleure 

locals.  

 

·Desenvoluparem una borsa de voluntariat per l’intercanvi d’experiències i coneixements, sense afany de 

lucre, del tipus “banc del temps”, en què cadascú pugui oferir a tothom el que sap 

 

·Crearem un servei de consulta, assessorament i acompanyament juridic/social per a la gent gran. 

 

·Crearem un servei d’acompanyament als “nens de la clau”. Suport a les famílies monoparentals amb 

necessitats de cura dels fills. Coordinació amb ensenyament. 

 

18 



L’INDEMÀ · Programa electoral 2019 

·Revisarem el programa contra l’absentisme escolar, amb coordinació amb ensenyament, Policia local i 

Agent tutor, Serveis Social i CAP. 

 

·Institucionalitzarem la xarxa social per a la detecció de nens i famílies vulnerables (funciona de manera 

voluntària des de fa uns 15 anys) amb una efectiva coordinació d’esforços de les diferents institucions i 

municipis. 

 

·Farem un seguiment actiu en col.laboració amb el Departament d’Educació del col·lectiu de nens i nenes 

que acaben l’ESO i que no continuen estudiant, ja que són subjectes de futura exclusió social. 

 

·Consensuarem amb tots els agents implicats com solucionar el problema de les famílies que pateixen una 

situació de vulnerabilitat que es cronifica i que s’allarga de generació en generació. Anirem més enllà de les 

ajudes, perquè aquestes famílies puguin tenir les eines per tirar endavant. 

 

 

5- Ciutadania i diversitat 
 

·Fomentarem la cohesió de les diferents comunitats culturals i lingüístiques que conviuen a Esplugues, amb la 

llengua catalana com a punt de trobada entre totes.  

 

·Promourem noves polítiques d’acollida per a nous empadronaments d’Esplugues. 

 

·Revisarem el protocol d’acollida i benvinguda per a tothom que s’inscrigui de nou en el padró municipal. 

 

·Lluitarem de forma efectiva contra la cronificació de l’exclusió. 

 

·Impulsarem una festa de benvinguda de forma periòdica a nous empadronats.  

 

·Combatrem de manera activa totes les formes de discriminació envers la immigració.  

 

·Potenciarem les experiències d’enriquiment social i cultural derivades de la multiculturalitat. 

 

·Repensarem els esdeveniments festius relacionats amb la diversitat perquè siguin plenament efectius.  

 

·Fomentarem l’associacionisme d’origen amb l’objectiu d’evitar l’aïllament i la grupalització.  

 

·Adoptarem polítiques inclusives d’immigració que tendeixin a garantir la igualtat de drets i oportunitats de 

tots els ciutadans. 

 

·Acostarem els veïns dels diferents barris de la ciutat, també a través del coneixement dels símbols, 

tradicions, història i costums locals.  

 

·Propiciarem intercanvis en diversos àmbits, també intergeneracionals, entre les entitats dels barris i les 

diferents escoles. 
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6- Salut, Benestar Social i Entorn 
 

·Ens coordinarem de manera efectiva amb el Departament de Salut, i d’altres departaments de la Generalitat, 

perquè les competències de cada administració no siguin un obstacle ni una excusa per a l’atenció adequada 

en el camp del benestar social. 

 

·Crearem un servei d’odontologia municipal que universalitzi l’atenció bucodental.  

 

·De la mà de la Generalitat, construirem el tercer CAP a Can Clota per tal de cobrir els excedents dels altres 

dos ambulatoris. 

 

·Farem un seguiment de la qualitat de l’aire i dels riscos associats als diferents tipus de contaminació 

(lumínica, acústica, amiant, legionela, etc.). 

 

·Fomentarem els valors de respecte a l’entorn, la sostenibilitat i l’eficiència energètica.  

 

·Promourem l’activitat física i els hàbits saludables. Visibilitzarem i difondrem els circuits i les rutes 

saludables.  

 

·Vetllarem per la possibilitat d’accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics, amb especial atenció 

als barris més desafavorits.  

 

·Aprovarem l’anomenada clàusula social per a tota mena de contractacions i convenis públics. 

 

·Establirem criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals. 

 

·Ampliarem les beques menjador perquè cobreixin tota la població de 12 a 16 anys.  

 

·Planificarem a llarg termini les necessitats en l’àmbit dels serveis socials. 

 

·Lluitarem contra la pobresa energètica i els desnonaments 

 

·Impedirem que cap família es quedi sense habitatge per culpa dels abusos bancaris. 

 

·Enfocarem la salut comunitària mitjançant l’estreta col·laboració entre els serveis d’atenció primària, salut 

pública, benestar social, ensenyament, cultura i esport, basant l’activitat en l’acció sobre els determinants 

socials de la salut.  

 

·Promourem la formació i la capacitació de la ciutadania perquè es responsabilitzi de la seva salut personal.  

 

·Fomentarem la participació dels agents econòmics i socials, i de les entitats i associacions relacionades amb 

la salut  

 

·Revisarem les polítiques d’intervenció concretes per a grups de risc o població vulnerable: infants, jovent, 

gent gran, dones, immigrants, gent en situació de pobresa i gent amb dependència. 
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·Promourem els programes de salut per a l’activitat física i l’esport (PAFES), l’alimentació i el hàbits 

saludables, la prevenció de toxicomanies, l’educació sexual i reproductiva i sobre malalties de transmissió 

sexual, salut mental, seguretat laboral, autonomia personal, etc.  

 

·Lluitarem per la millora de la qualitat de l’aigua potable i de l’aire ambiental, a més dels controls de 

radiacions, residus urbans, animals de companyia i de plagues.  

 

·Recuperarem el Consell de Salut municipal. 

 

·Promourem polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.  

 

·Atendrem amb una atenció especial les famílies vulnerables i amb risc d’exclusió, per exemple promovent 

les escoles de famílies existents com un espai i un recurs formatiu i de suport. 

 

· Promourem mesures als establiments de restauració que potenciïn la dieta mediterrània, la descripció de 

possibles productes al·lergènics en els menjars i els que decideixin fer menjar sense gluten. 

 

·Crearem una funerària pública que doni un servei eficient i barat a la ciutadania en un dels moments més 

difícils de les famílies. 

 

 

7- Esports 
 

·Treballarem perquè a través de la coordinació entre els clubs, Esplugues tingui un equip de futbol de 

referència. 

 

·Aconseguirem que les diferents disciplines esportives tinguin continuïtat en la seva pràctica més enllà de 

l’etapa infantil (per exemple, tenim un problema d’aquest tipus amb la natació artística +18). 

 

·Potenciarem l’esport femení i els campionats esportius mixtes. 

 

·Fomentarem l’esport com a eina de cohesió social  

 

·Implementarem beques i ajuts per a material esportiu. 

 

·Fomentarem la pràctica saludable de l’esport no competitiu i d’esbarjo. 

 

·Senyalitzarem molt millor les rutes a peu municipals i supramunicipals, i les rutes saludables. 

 

·Construïrem una piscina lúdica mixta per l’hivern i l’estiu, preferentment al barri de Can Vidalet. 

 

 

8- Justícia i mediació 
 

·Crearem la figura del Síndic de Greuges local. 
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·Simplificarem els tràmits matrimonials i habilitarem espais alternatius per a casaments civils. 

 

·Potenciarem els espais de mediació familiar.  

 

·Implicarem l’Ajuntament en la resolució de conflictes sota criteris de qualitat, mitjançant la mediació, per 

reduir la judicialització. 

 

·Oferirem assessorament i orientació jurídica a la ciutadania, de manera coordinada amb les altres 

administracions competents. 

 

·Apostarem per una justícia de proximitat basada en una oferta integrada dels diferents serveis d’orientació. 

 

 

9- Cooperació i solidaritat 
 

·Dedicarem el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació  per al desenvolupament i la solidaritat 

internacional. Elaborarem un pla estratègic municipal de cooperació i solidaritat amb la participació dels 

actors locals, en què es fixin els objectius, les prioritats, les modalitats i l’escenari econòmic del mandat. 

 

·Establirem criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals i adherirem 

l’Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica . 

 

·Desplegarem campanyes de sensibilització , millorarem els mecanismes de transparència i activarem canals 

per a la rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania critica compromesa amb el 

desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i compromesa amb les polítiques de solidaritat, tant 

en l’àmbit nacional com en l’internacional. 

 

 

10- Política econòmica i financera 
 

·Optimitzarem els recursos públics amb criteris republicans d’equitat i justícia social. 

 

·Lluitarem contra el malbaratament i farem un control exhaustiu de la despesa pública. 

 

·Revisarem i harmonitzarem les taxes i impostos amb criteris de justícia social. 

 

·Farem una auditoria exhaustiva a l’Ajuntament prèvia a una entrada d’ERC al govern municipal. 

 

 

11- Empresa, indústria i serveis 
 

·Augmentarem el poder d’atracció d’Esplugues millorant-ne la competitivitat i la posició relativa en índexs 

d’atractiu inversor.  
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·Potenciarem les polítiques actives de captació d’empreses d’alt valor afegit, indústria 4.0 i innovació. 

 

·Potenciarem el clúster biomèdic i tecnològic de l’ecosistema empresarial d’Esplugues 

 

·Potenciarem els polígons industrials urbans i de qualitat. 

 

·Elaborarem un pla d’acció industrial.  

 

·Estudiarem projectes nous per a zones o naus en desús.  

 

·Tindrem cura de la indústria existent al municipi perquè es trobi tan còmode com pugui per desenvolupar la 

seva activitat econòmica 

 

·Afermarem la identitat d’Esplugues com a municipi industrial i ho posarem en valor com a part del 

patrimoni local.  

 

 

12- Quarta revolució industrial 
Societat de la informació, smart cities i eficiència de processos 

 

·Farem que Esplugues sigui una ciutat plenament cablejada. 

 

·Potenciarem l’economia basada en el coneixement, la innovació i la tecnologia. 

 

·Xarxa de sensors sense fils per monitoritzar trànsit, la contaminació, etc. Informació en temps real per a la 

ciutadania i per al govern municipal. 

 

·Potenciarem la digitalització total del municipi, en tots els camps econòmics, de mobilitat, d’ecosistema, de 

ciutadania i de governança.  

 

. Disminuirem la bretxa digital entre la gent gran, estimulant la formació i “l’entrenament” pràctic. I quan 

això no sigui possible, impulsarem que el voluntariat social sigui capaç de monitoritzar processos per 

persones amb risc d’exlusió digital, com ara anar a treure diners al banc. 

 

 

13- Treball i economia social 
 

·Introduirem clàusules socials en la contractació pública. 

 

·Potenciarem la contractació de persones amb risc d’exclusió social. 

 

·Gestionarem, potenciarem i dinamitzarem la borsa de treball municipal. 

 

·Farem un millor seguiment de la integració laboral de persones amb risc d’exclusió social. 
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·Impulsarem la tendència a la plena professionalització de les cures i l’assistència a la dependència. 

 

·Assessorarem i donarem suport a iniciatives que tendeixin a la potenciació del cooperativisme.  

 

·L’Ajuntament es comprometrà en la lluita contra l’atur i la precarietat laboral i afavorirà la capacitat i els 

mèrits professionals dels treballadors, començant pel personal laboral propi.  

 

·Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades. 

 

·Racionalitzarem la gestió del personal i dels serveis de l’Ajuntament en funció de les necessitats de la 

ciutadania 

 

·Promourem la integració laboral tenint en compte la problemàtica associada als joves que ni estudien ni 

treballen (NiNi). 

 

·Pararem una atenció especial als col·lectius amb risc d’exclusió social i també als que tenen una integració 

més difícil en el mercat laboral: els joves, les dones i els més grans de 45 anys. 

 

·Sensibilitzarem el conjunt de la població sobre la situació i els drets de les treballadores de la llar i les cures 

per garantir un treball digne al sector 

 

·Desenvoluparem un programa de suport a les treballadores de les cures que inclogui formació, capacitació 

professional, prevenció de riscos laborals, salut laboral, assessoria jurídica i, especialment per a les que 

treballen en règim d’internes, activitats per a la interacció i la sociabilitat. 

 

 

14- Comerç i Consum 
 

·Potenciarem del comerç local i de proximitat, i limitarem les grans superfícies comercials amb una fiscalitat 

progressiva amb àrees ocupades que es tradueix en major espai ocupat major pressió fiscal. 

 

·Aplicarem una bonificació fiscal als petits emprenedors, vinculats a sector terciari i fiscalitat inversa per 

impulsar petit comerç. 

 

·Implantarem una moratòria de concessió llicències comercials de grans i mitjanes superfícies. 

 

·Posarem en valor els mercats municipals, la qualitat del producte que ofereixen, la proximitat. En 

millorarem els accessos i els aparcaments propers. Proposarem iniciatives de promoció, com nits de tapes al 

mercat o altres. 

 

·Estimularem i cultivarem el comerç d’alimentació i proximitat en zones de desertització comercial com ara al 

barri del Gall. 

 

·Crearem una illa peatonal al centre d’Esplugues, connectada amb els eixos on hi ha més botigues, perquè 

sigui un espai natural de creixement de l’activitat comercial. 
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·Posarem panells informatius i senyalització de comerç i dignificarem dels eixos comercials d’Esplugues. 

 

·Revisarem i flexibilitzarem de l'ordenança de terrasses i vetlladors a la via pública pel que fa a l’horari 

nocturn.  

 

·Simplificarem els tràmits administratius per al comerç local; maximitzarem les possibilitats de l’anomenada 

«finestreta única». tot redifinint l’oficina d’orientació del comerç local. 

 

·Crearem un viver d’empreses; per exemple, tal com demana la UBE, a l’espai de les antigues galeries 

comercials del barri del Gall. 

 

·Estudiarem la possibilitat d’establir microcrèdits en l’àmbit municipal per incentivar l’emprenedoria.  

 

·Elaborarem un pla de reactivació comercial integral, definint i dinamitzant les zones comercials. 

 

·Establirem ajuts per als comerços per tal de suprimir les barreres arquitectòniques.  

 

·Repensarem Firesplugues perquè no sigui només un aparador i esdevingui una fira de referència comarcal 

en la qual els comerciants d’Esplugues hi puguin fer negoci real. 

 

·Fomentarem les fires tradicionals i artesanals per tal d’establir canals de comercialització dels productes de 

la terra.  

 

·Potenciarem el Consell de comerç municipal, perquè sigui una eina efectiva de participació dels comerciants 

d’Esplugues, on puguin fer sentir la seva veu. 

 

·Farem campanyes sobre el consum responsable, ètic i transformador. 

 

 

14- Turisme i patrimoni 
 

·Impulsarem un nou catàleg de patrimoni protegit i blindarem els béns espluguins més valuosos enfront de la 

paulatina destrucció de patrimoni local que s’ha viscut a durant anys. 

 

·Revisarem i catalogarem actius potencials de turisme a Esplugues (edificis singulars, festivals, mercats, 

edificis, monuments...) 

 

·Potenciarem la ceràmica com a part fonamental de la identitat cultural espluguina.  

 

·Potenciarem els museus i el turisme industrial. 

 

·Potenciarem l’art urbà i els grafitis com atractiu turístic 

 

·Impulsarem la creació d’un trenet turístic de via estreta des del parc dels Torrents fins a la plaça Mireia. 
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·Estudiarem la implantació d’una àrea de servei d’autocaravanes, d’influència internacional, per oferir un 

servei inexistent actualment a l’àrea de Barcelona i per promoure la presència d’aquest tipus de turisme 

familiar en el teixit comercial del barri.  

 

·Establirem una línia d’ajuts per a la conservació del patrimoni històric.  

 

·Valorarem adequadament la tasca de les entitats locals de tots els àmbits, tot dignificant els espais que 

ocupen.  

 

·Garantirem com a festius d’àmbit local les festes anomenades patronals: Santa Magdalena i Sant Mateu. 

Perquè el calendari festiu també és part del patrimoni local.  

 

·Difonent la feina dels productors del Parc Agrari i els donarem suport en la millora dels canals de 

comercialització. I els ajudarem, a augmentar el valor afegit dels seus productes. 

 

 

15- Mobilitat 
 

·Millorarem la xarxa de transport públic urbana i interurbana.  

 

·Lluitarem en tots els fronts institucionals on tinguem presència per a la tan anhelada arribada de la Línia 3 

del Metro al centre d’Esplugues, amb una estació ala plaça de Santa Magdalena i una altra a l’hospital de 

Sant Joan de Déu.  

 

·Implementarem dues noves línies de busos llançadora supramunicipals que connectin, per una banda, el 

centre d’Esplugues amb l’aeroport i, per l’altra, les parades de metro i de tren properes: Can Boixeres, Just 

Oliveras, Renfe i FGC.  

 

·Eliminarem els passos de vianants elevats perillosos i els substituirem per sistemes no lesius per als vehicles 

i no perillosos per a motoristes. 

 

·Fomentarem que les empreses de vehicles compartits incloguin Esplugues dins la zona d’ús. 

 

·Estarem amatents a l’evolució de la mobilitat ciclada, especialment dels patinets elèctrics, per a preveure’n i 

solucionar-ne les possibles problemàtiques associades. 

 

·Eliminarem totes les barreres arquitectòniques d’Esplugues per millorar la qualitat de vida de les persones 

amb mobilitat reduïda. 

 

·Extendrem la xarxa urbana de carrils bici, per exemple al carrer d’Àngel Guimerà. 

 

·Promourem la implementació d’una xarxa de sensors sense fils per analitzar el trànsit en temps real i 

regular-lo adequadament. 

 

·Estudiarem de quina manera la policia local i els tècnics municipals poden millorar l’experiència del trànsit 

rodat a Esplugues, sobretot en hores punta.  
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·Racionalitzarem les línies i freqüències de la xarxa d’Esplubús. 

 

 

 

16- Cultura 
 

·Promourem la motivació positiva i la dinamització cultural de la Festa Major i del calendari festiu local. 

 

·Vetllarem perquè les entitats culturals d’Esplugues se sentin més escoltades i ateses, i perquè el casal 

d’entitats sigui una realitat i satisfaci totes les entitats que n’han de fer ús. 

 

·Promourem l’expressió de les  diferents cultures existents a Esplugues i la seva interrelació de manera que en 

sorgeixi un enriquiment mutu, evitant l’aïllament 

 

·Habilitarem espais d’expressió per a l’art urbà i altres espais públics a l’aire lliure per a l’expressió artística 

(musical, poètica, teatral, etc). 

 

·Crearem estructures culturals que facilitin la suma de recursos i afavoreixen el treball transversal entre 

diferents sectors creatius, també com a font de creació de riquesa en l’indústria cultural.. 

 

·Promourem que a Esplugues es facin més actes culturals. Facilitarem els mitjans perquè es facin més 

concerts, presentacions de llibres, conferències, representacions i actes culturals de tota mena, tot 

col·laborant-hi activament des de l’Ajuntament. 

 

·Crearem l’Escola d’Humanitats d’Esplugues, per a joves i adults.  

 

·Construirem un aulari municipal polivalent 

 

·Afavorirem la creació i la innovació de qualitat per tal de superar el discurs neoliberal del mer entreteniment 

i la banalització de la cultura. En aquest sentit, per exemple, vetllarem perquè els espectacles musicals de la 

Festa Major no facin seguiment dels èxits comercials del moment, siguin de més qualitat i més representatius 

de la cultura catalana i mediterrània. 

 

·Volem que l’auditori sigui per al poble i la seva escola de música i les diverses entitats musicals i escèniques.  

 

 

17- Educació 
 

·Defensarem una educació pública i de qualitat com a pilar fonamental dels valors de ciutadania, pau, 

tolerància i pensament crític; això inclou la garantia i suficiència del sistema educatiu des de l’escola bressol 

fins a la finalització dels cicles formatius postobligatoris i l’educació continuada de la població adulta. 

 

·Facilitarem el paper gestor de les AMPA com a agents auxiliars dels centres educatius amb el seu entorn 

ciutadà i familiar. Garantirem la suficiència econòmica de les AMPA.  
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·Educarem en la igualtat de gènere i la prevenció de la violència domèstica en totes les seves formes. 

 ·Potenciarem els plans educatius d’entorn (PEE) per contribuir a donar una resposta integrada i global a les 

necessitats educatives de tot l’alumnat, amb una atenció especial als més fràgils.  

 

·Previndrem des del sistema educatiu (escola, família i entorn) la problemàtica relacionada amb el rebuig i la 

discriminació ètnics.  

 

·Aplicarem la tarificació social en els preus de les matrícules de les escoles bressol, l’Escola de Música i les 

activitats de lleure, amb especial atenció als casals i activitats extraescolars.  

 

·Lluitarem contra la reducció de línies en els primers cursos de l’educació infantil. 

 

·Crearem un centre obert per acollir alumnes en risc d’exclusió social derivats des dels centres educatius, per 

acompanyament fora de l’horari escolar. 

 

·Crearem dues ludoteques municipals que donin servei als diferents barris amb vocació de servei i proximitat. 

 

·Potenciarem el programa Èxit, que funciona molt bé (actualment només hi participa el Joanot Martorell, i 

Severo Ochoa i La Mallola, no). 

  

·Repensarem l’ús de l’edifici del futur teatre-auditori per encabir-hi l’Escola de Música i l’activitat musical i 

escènica del poble.  

 

·Elaborarem un pla d’equipaments culturals amb l’objectiu de dignificar-los i d’optimitzar-ne l’ús.  

 

·Crearem l’Escola d’Humanitats d’Esplugues, per a joves i adults.  

 

·Impulsarem, conjuntament amb municipis veïns, la creació del Conservatori de Música del Baix Llobregat, el 

qual, a partir de les infraestructures i recursos de les escoles de música existents, podrà donar sortida 

educativa de nivell superior a aquells alumnes que desitgin progressar acadèmicament en l’aprenentatge 

musical. 

 

·Vincularem les escoles públiques d’Esplugues a projectes de prestigi i a programes internacionals per fer-les 

més singulars i atractives de cara a la població, afavorint l’educació en valors, la inclusió activa de les noves 

famílies a la dinàmica de l’escola i a la vida social del barri.  

 

·Donarem suport a les iniciatives dels centres públics que vulguin esdevenir Institut-Escola, perquè és un 

model amb beneficis contrastats per al desenvolupament integral d’infants i joves.  

 

 

18- Nova cultura del temps 
 

·Vetllarem per la conscienciació i l’educació per al canvi d’hàbits en l’horari. 
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·Ens adherirem a la Xarxa de Pobles i Ciutats per la Reforma Horària. 

 

·Fixarem els àpats en un horari saludable per a les persones treballadores de l’Ajuntament. 

 

·Adaptarem dels horaris i de l’agenda política de les persones en càrrecs electes o llocs directius de 

l’Ajuntament a la reforma horària. 

 

·Promourem la formació en competències en les àrees d’administració i protocol relacionades amb una 

humanització dels horaris i les  agendes de càrrecs públics . 

 

·Promourem la concreció, per mitjà de la negociació col·lectiva, de tots els possibles acords relatius a la 

reforma horària per als  treballadors públics  al municipi. 

 

·Promourem la concreció de la reforma horària per part de les corporacions locals en els municipis per mitjà 

de pactes del temps, amb la implicació de les organitzacions socials, econòmiques i ciutadania. 

 

 

19- Patrimoni i Memòria històrica 
 

·Recuperarem el celler subterrani de les Caves Margery i pròpiament els vins i caves Margery. Establirem una 

àrea de preservació de Collserola amb vinyes municipals. 

 

·Dignificarem el rellotge del Pont. 

 

·Reprendrem la feina del catàleg i l’inventari patrimonial. No es revisa des del 1985 i es poden perdre molts 

edificis amb valor històric, cultural o artístic.  

 

·Promourem la dignificació de les plantes i arbres de la via pública com a part del patrimoni local. Per 

exemple, cuidant les oliveres urbanes per tal de poder-ne collir les olives i que de les olives se’n faci un ús 

social. 

 

·Treballarem per trobar una millor ubicació per l’arxiu municipal (AMPEL) en un espai que reuneixi les 

condicions òptimes per a la seva activitat. 

 

 

20- Sostenibilitat, transició energètica i eficiència 
 

·Establirem punts de recàrrega verda.  

 

·Regularem com es pot fer en un futur perquè als pàrquings comunitaris pugui haver-hi punts de recàrrega 

 

·Estudiarem nous models de generació d’energia sostenible des dels edificis municipals. 

 

·Comprarem l’energia que no puguem generar al mercat majorista, sense passar per les grans companyies. 
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·Serem vigilants activament enfront de les estafes a domicili i crearem una assessoria jurídica per ajudar els 

veïns en conflictes amb les companyies distribuïdores de serveis i per a una transició energètica 

 

·Estimularem el reciclatge en l’àmbit privat i empresarial. 

 

·Instaurarem mesures per disminuir el consum de productes envasats en plàstics. 

 

·Dotarem el municipi d’una vaixella de lloguer municipal de 1000 serveis. Així s’evita la utilització de plàstic. 

  

·Racionalitzarem els consums energètics i els recursos naturals i implantarem mesures d’estalvi energètic.  

 

·Crearem la regidoria transversal d’eficiència i la millora contínua. Establirem una auditoria interna estable i 

permanent sobre tot tipus de processos i amb rang de regidoria, amb l’objectiu d’estalviar recursos 

econòmics, energètics i de temps.  

 

·Racionalitzarem l’eficiència en tots els nivells de l’administració. 

 

·Controlarem exhaustivament el reciclatge dels residus que es generen a les escoles d’Esplugues, Hospitals, 

Residències, i establiments que gestionen residus de manera independent de les vivendes i comerç. 

 

 

21- Urbanisme 
 

·Crearem un nou Parc a l’àrea mancomunada Lola anglada - deixalleria. 

 

·Volem una ciutat que no especuli més amb el poc sòl que li queda sense construir.  

 

·Apostem clarament per la coordinació efectiva amb l’àrea metropolitana en desenvolupament urbà. 

Repensarem les perifèries d’Esplugues perquè enllacin bé amb el continu urbà dels municipis veïns.  

 

·Connectarem les dues parts del Parc dels Torrents.  

 

·Transformarem el carrer Laureà Miró, entre el la plaça de Santa Magdalena i el límit amb Sant Just Desvern, 

perquè esdevingui un passeig de tipus bulevard, apte pel desenvolupament del comerç, amb un recorregut 

amable per a vianants, i que sigui un model de convivència de modes de transport amb el pas definitiu del 

tramvia, el trànsit ciclable i el metro subterràniament.  

 

·Aplicarem cada any una partida en el pressupost fins a acabar amb les barreres arquitectòniques. 

 

·Promourem l’obertura de la ciutat cap al Parc Natural de Collserola per convertir l’entorn nord en un 

corredor natural que ens ofereixi nous espais per al lleure, l’esport, la salut i el contacte amb la natura.  

 

·Farem d’una vegada per totes els horts urbans municipals.  

 

·Farem una política de protecció d’espècies autòctones de flora i fauna. 
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·Actualitzarem el cens d’arbrat. 

 

 

22- Habitatge 
 

·Donarem suport a les famílies desnonades i farem un seguiment de tots els processos de desnonaments. 

 

·Maldarem per garantir que el dret a l’habitatge sigui una realitat a Esplugues. 

 

·Establirem un pla de reutilització d’habitatges buits i una borsa d’habitatge públic. 

 

·Farem un pla d’habitatge de lloguer social i protegit distribuït homogèniament en diferents barris. 

 

·Estudiarem, amb la participació del sector emprenedor, l’habilitació de locals comercials sense ús com a 

habitatge per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

·Crearem una  empresa immobilària pública que faci competència al sector privat, amb l’objectiu de 

convertir l’lAjuntament, a llarg plaç, en el principal propietari d’habitatge de la ciutat i que, per tant, pugui 

imposar un preu de l’habitatge digne. 

 

·Crearem una assessoria jurídica per a l’habitatge. 

 

·Avançarem en la reserva d’habitatges socials per persones amb discapacitat 

 

 

23- Convivència 
 

·Farem visible i valorarem el potencial que aporta la diversitat cultural del municipi. 

 

·Promourem la mediació i el diàleg  en la resolució de qualsevol conflicte veïnal. 

 

·Promourem el treball preventiu a traves de dinàmiques d’apropament entre tota la ciutadania del municipi. 

 

·Vetllarem pel respecte de les normes de la societat democràtica i de la convivència a l’espai públic. 

 

·Afavorirem l’acollida de les persones nouvingudes en el teixit associatiu del municipi. 

 

·Enfortirem el teixit associatiu del municipi com a agents socials actius i representatius. Inclourem el 

coneixement del teixit associatiu en el procés d’acollida de la nova ciutadania. Farem accions específiques per 

a la promoció de la participació en els àmbits socials de relació de les persones immigrades. 

 

·Identificarem les comunitats de creences religioses presents al municipi, fent visible la diversitat interna de 

les confessions, de manera que les minories no quedin bandejades, facilitamnt que siguin conegudes per tota 

la població, evitant els prejudicis que es deriven del desconeixement. 
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·Farem front al racisme amb mesures de prevenció (campanyes i formació), de denúncia i acompanyament 

en el cas de fets racistes i amb mesures contra la radicalització violenta (lliuta contra la islamofòbia i contra 

qualsevol discurs d’odi). 

 

·Capacitarem els treballadors públics sobre la detecció, prevenció i denúncia dels actes i actituds de caràcter 

xenòfob, racista i islamòfob i de l’extremisme violent. 

 

·Consensuarem mocions entre totes les forces democràtiques destinades a rebutjar i eliminar les actituds i 

conductes xenòfobes, racistes i islamòfobes en el municipi. 

 

·Adherirem el municipi a la Xarxa de Municipis LGTBI. 

 

·Incorporarem la perspectiva LGTBI als principals plans i programes municipals, per tal de garantir la 

transversalitat d’aquestes polítiques. 

 

·Donarem suport i dinamitzarem l’associacionisme LGTBI d’Esplugues. 

 

·Emprendrem accions per tal de combatre la LGTBIfòbia en tots els àmbits. 

 

 

24- Seguretat, protecció civil i violències 
 

· Millorarem la Il·luminació de la via pública, amb menys contaminació lumínica però tenint en compte no 

mantenir zones fosques o insegures. 

 

·Assumirem la seguretat com un sentiment de benestar i de qualitat de vida.  

 

·Fomentarem la tasca cívica i de mediació social de la Policia Local per aconseguir que esdevingui un cos 

garant dels valors col·lectius, sense perjudici de les tasques policials comunes que li són pròpies.  

 

·Lluitarem contra la pobresa, l’atur i la discriminació social, causes principals de la inseguretat ciutadana. 

 

·Incorporarem, progressivament, nous agents a la Policia Local per tal de dimensionar-la adequadament a la 

mida d’Esplugues.  

 

 

25 - Entitats 
 

·Racionalitzarem i simplificarem el sistema de subvencions i convenis municipals. 

 

·Fomentarem l’autogestió de les entitats per garantir-ne l’autonomia respecte de l’Ajuntament. 

 

·Garantirem que els diners públics s’atorguen en funció de la utilitat de la tasca de les entitats i d’un retorn 

social clar.  
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·Evitarem la clientelització en el sistema de subvencions.  

 

·Activarem l’oficina de suport a les entitats. 

 

·Vetllarem perquè les entitats culturals d’Esplugues se sentin més escoltades i ateses, i perquè el Casal 

d’Entitats sigui una realitat i satisfaci totes les entitats que n’han de fer ús. 
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