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ESPARREGUERA, ÀGORA CIUTADANA 

 

 

Àgora Ciutadana és un projecte global de transformació de l’espai 

públic basat en la redistribució del pes social, econòmic, urbanístic i de la 

presa de decisions d’Esparreguera, per tal de convertir els barris en 

nuclis actius i motors vitals d’una vila més justa, més oberta, més 

propera, més sostenible i més orgullosa d’ella mateixa. Aquesta és la 

proposta de present i de futur d’ERC Esparreguera per transformar la nostra 

vila, actualment amb un model social centralitzat en uns carrers molt 

determinats del casc urbà, en una vila barricèntrica, moderna, dinàmica, 

descongestionada i amable amb la gent, on els barris esdevinguin 

autèntics eixos vertebradors de la cohesió, la cooperació i el civisme. Es 

tracta de trencar amb el concepte insostenible i caduc d’un centre urbà potent a 

l’entorn del qual orbiten uns barris buits i desatesos; de democratitzar la vida 

diària oferint les mateixes oportunitats a tots els veïns i veïnes, visquin al barri 

que visquin. 

L’espai públic és, des d’un punt de vista republicà, l’àgora que cal 

protegir i estimular, un punt de trobada en constant redefinició de relacions 

ciutadanes. 

La nostra manera d’entendre Esparreguera té, en l’espai públic, el 

nucli principal de tota la nostra acció política. L’espai públic és la base de 

la construcció del nostre futur com a vilatans. És el lloc on s’articula la 

quotidianitat i on es reflecteix el projecte inclusiu, cohesionat i participatiu de la 

societat. Esparreguera necessita apostar per l’espai públic amb decisió 

per tal d’encarar un futur de civisme, deliberació, intercanvi 

d’experiències, cohesió, tolerància, creixement econòmic, igualtat i 

oportunitats per a tothom. No podem entendre el concepte de vila sense la 

idea d’espai compartit. Esparreguera no és una simple acumulació d’edificis. I 
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la feina d’un representant municipal va molt més enllà de la gestió funcional de 

les seves parts. 

Per això, el projecte Àgora Ciutadana reclama un enfocament 

necessàriament transversal, que tingui en compte 

 

❖ La governança: la manera com ens organitzem i prenem 

decisions, basada en la transparència, la participació, el 

reconeixement dels actors cívics i socials, i la rendició de 

comptes.  

❖ La justícia social: la manera com garantim les mateixes 

oportunitats per a tothom mitjançant el desplegament de valors 

col·lectius compartits com són la justícia, la cohesió social, la no 

discriminació per raó de sexe, religió o ideologia, i la potenciació 

d’uns serveis socials universals, propers, justos i amb criteris 

progressius. 

❖ La fraternitat: la manera com convertim l’espai públic en el punt 

de trobada de la ciutadania, entitats, associacions i tots els agents 

que creen sentiment de pertinença a la comunitat. 

❖ La implicació veïnal en la preservació de la convivència. 

❖ La dignificació dels barris i entorns a partir del seu 

desenvolupament econòmic, urbà i paisatgístic. 

 

Serà mitjançant la participació que podrem definir el model de vila que 

volem; el model global dels nostres barris; el model econòmic; el model urbà; el 

model social; el model de seguretat i mobilitat... Participació és decidir com 

protegim el medi ambient, el nostre entorn més proper; com ajudem a tirar 

endavant les famílies més vulnerables; com hem de relacionar-nos dia a dia... 

És, en definitiva, dissenyar com farem Esparreguera. És des de la 

participació, i des dels barris, que farem l’Esparreguera de les persones, 

racional, amable, dinàmica i sostenible. 
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Per això resulta indispensable que cada ciutadà i ciutadana senti l’espai 

públic com una cosa pròpia, que el faci seu, que s’impliqui en la gestió 

municipal que afecta directament aquest espai i, el que és més important, que 

percebi que la participació ciutadana té efectes pràctics i que pot resultar 

determinant pel model de vila i la forma de gestionar-la. 

 

Entre tots, des dels nostres barris, i en sintonia amb un Ajuntament 

proper, obert i al servei de tothom, bastirem aquesta gran àgora ciutadana, una 

plaça pública i republicana des d’on farem la nova Esparreguera. Una 

Esparreguera socialment més justa. Una vila més agradable, més amable. 

Una Esparreguera a estimar, de la que sentir-nos orgullosos, en la que 

voldrem participar i de la que no voldrem deixar de formar part. 
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COMERÇ I TURISME 

 

 

Esparreguera necessita un model de comerç urbà que exerceixi com a 

referent del dinamisme econòmic, però també com a element de cohesió i 

vertebració de la vila. El comerç és el termòmetre que mesura la salut de la 

vida social i el benestar de la ciutadania. Un model comercial divers, 

sostenible, integrador i amb una adequada presència als barris és indicador 

d’una vila socialment segura, cohesionada, cívica i dinàmica econòmicament. 

La presència de comerç als barris d’Esparreguera és essencial per donar 

resposta a les necessitats dels consumidors d’una bona part de la població 

que, a dia d’avui, sempre s’ha de traslladar al centre de la vila per tal de fer les 

seves compres o comandes. Un barri amb una oferta variada de comerços 

significa que estem davant d’un barri viu i actiu. 

Esparreguera no pot permetre’s el luxe de tenir només un sol centre 

on s’acumuli tot el comerç. Necessitem reequilibrar la presència comercial 

per tal que cada barri, dins de les seves necessitats, tingui una oferta adequada 

d’establiments. 

L’Ajuntament ha de crear les condicions necessàries per fer que els 

barris, mitjançant l’impuls dels seus espais públics, siguin atractius per 

als comerciants. 

 

Per altra banda, l’impuls turístic està estretament lligat al sentiment de 

pertinença a Esparreguera. Una vila propera, moderna, socialment justa i feta a 

través de la participació de tothom és una vila orgullosa, que s’estima, que té 

cura d’ella mateixa. Esparreguera té un important potencial turístic gràcies 

al seu privilegiat entorn natural i a la seva oferta cultural popular, única a 

Catalunya. Una vila que s’agrada atraurà l’interès de ciutadans d’altres 

indrets. 
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✓ Generarem les condicions adequades per potenciar el comerç urbà 

de proximitat als barris. 

✓ Oferirem cursos especialitzats per a comerciants. 

✓ Generarem campanyes d’informació dels ajuts i subvencions ofertes 

per totes les administracions públiques. 

✓ Crearem espais de diàleg i col·laboració amb els comerciants 

per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes 

temàtiques...). 

✓ Afavorirem entorns comercials basats en la diversitat d’oferta en 

forma de petit comerç i comerç de proximitat, en especial els 

productes d’artesania i especialitzats. 

✓ Elaborarem un cens els locals buits, gestionarem la creació d’una 

borsa de locals per negocis i gestionarem el contacte entre possibles 

emprenedors i arrendadors. 

✓ Donarem suport a les fires tradicionals i artesanes per establir 

canals de comercialització dels productes locals. 

✓ Convertirem el Mercat Municipal en un Centre de Comerç i 

Gastronomia. 

✓ Fixarem un ús adequat i consensuat amb veïns i comerciants de 

l’illa de vianants. 

✓ Potenciarem la modernització comercial amb la implementació de les 

TIC i plataformes de comerç online. 

✓ Animarem a la creació de marques de qualitat locals que donin 

prestigi als productes creats a la nostra vila. 

✓ Promourem i dinamitzarem paquets d’activitats turístiques: 

▪ Esparreguera i la Terrissa. 

▪ Esparreguera i La Passió. 

▪ Esparreguera industrial (Museu de la Colònia Sedó). 

▪ Esparreguera històrica. 

• Ruta pels espais de la batalla d’Esparreguera de 

1714 i vila socarrada. 
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▪ Esparreguera natural 

• Ruta del Llobregat. 

• Ruta dels Blaus. 

• Ruta del Puig. 

• Ruta del camí de Sant Jaume. 

• Ruta de Can Roca. 

• Ruta de les Ermites. 

• Ruta a Sant Salvador de les Espases. 
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EMPRESA I OCUPACIÓ 

 

 

Els Ajuntaments no són actors directes en la creació d’activitat 

empresarial. Dit d’una altra manera, l’administració local no és una empresa, 

més enllà de la pròpia activitat de contractació en l’àmbit funcionarial o laboral 

del mateix ajuntament o com a participant en empreses mixtes i/o 

municipalitzades. 

El mateix es pot dir dels Ajuntaments respecte la creació d’ocupació a 

càrrec de tercers. 

És per això que l’activitat de l’Ajuntament dirigida a coadjuvar pren 

especial importància: l’Ajuntament entès com a agent generador de 

polítiques incentivadores, afavoridores, impulsores i dinamitzadores 

d’una activitat empresarial que esdevingui generadora d’ocupació de 

qualitat, digna i integradora. 

 

➢ Empresa, indústria i serveis 

L’empresa ha de ser el motor d’una economia productiva, innovadora i 

solidària. 

És molt important que l’administració local acompanyi les empreses, 

treballadors i actors econòmics en la transició d’una indústria clàssica cap a 

una indústria intel·ligent que adopti la digitalització com a eina de millora 

de la productivitat. Aquesta indústria intel·ligent també ha de permetre assolir 

millores en termes ambientals, en les condicions laborals dels treballadors i una 

personalització de la producció més gran segons les preferències dels 

consumidors. 

També és molt important que l’Ajuntament acompanyi les empreses 

en la millora de la seva competitivitat, especialment de les PIMES, perquè 

puguin disposar de les infraestructures necessàries, garantir l’accés al 
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finançament, trobar recursos per potenciar nous sectors productius i crear 

les condicions per al desenvolupament d’ecosistemes empresarials que 

propicien l’activitat econòmica, reduir els costos energètics i impulsar la 

internacionalització.  

Finalment, l’Ajuntament també ha d’acompanyar les empreses en el 

trànsit a un model d’indústria 4.0 -conegut com a quarta revolució industrial- 

que és una oportunitat per guanyar competitivitat en un sector estratègic. En un 

entorn de competència global, guanyar competitivitat és essencial si volem 

assolir una millora dels salaris. 

 

✓ Assessorarem les empreses en la diagnosi per conèixer el potencial 

d’integració d’eines de digitalització en els seus processos de 

producció que els permetin guanyar competitivitat. 

✓ Potenciarem la coordinació del teixit empresarial local per a la 

generació de sinèrgies i per definir recursos formatius destinats a 

capacitar els treballadors en la digitalització del sector industrial. 

✓ Donarem suport a les associacions empresarials d’Esparreguera. 

✓ Explorarem la possibilitat de cogestió pública i privada del 

polígons industrials amb les associacions d’empresaris. 

✓ Prepararem un cens d’empreses per saber com i a on ens trobem 

per sectors en els nostres polígons. 

✓ Prepararem un pla de polígons, auditarem tots els serveis i 

farem un decàleg de mancances (neteja, reordenació viària, 

comunicacions, mobilitat i accés a distribució, accés a les TIC...). 

 

 

❖ Emprenedoria i treball autònom 

Des d’ERC Esparreguera apostem per un municipi emprenedor que 

faciliti l’activitat empresarial. Un sistema econòmic sòlid i divers necessita 
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d’una administració capaç d’elaborar una política de desenvolupament 

industrial sense les restriccions de l’actual marc econòmic, amb recursos 

suficients i amb la capacitat de comprendre les necessitats pròpies del teixit 

empresarial local. El suport a l’emprenedoria i al treball autònom ha de facilitar 

el naixement de nous projectes empresarials i la seva consolidació. 

 

✓ Afavorirem i enfortirem la creació d’espais de treball col·laboratiu per 

aprofitar les sinèrgies locals i impulsar projectes que reverteixin en 

el territori. 

✓ Convertirem l’ajuntament en un punt d’informació per a les futures 

persones emprenedores cooperatives, orientant-les en la fórmula 

cooperativa o redirigint-les a les entitats especialitzades. 

✓ Fomentarem la cooperació entre empreses del territori, afavorint la 

fortalesa d’un entramat econòmic local. 

 

 

❖ Sostenibilitat econòmica 

 

✓ Fomentarem el consum responsable i sostenible amb l’impuls 

dels productes de proximitat i quilòmetre zero, així com la 

garantia dels estàndards ambientals i socials en el mercat. 

✓ Potenciarem l’autoconsum d’energies renovables en habitatges i 

centres de treball com a forma més neta, econòmica, sostenible i 

cooperativa. 

✓ Impulsarem i normalitzarem l’ús de clàusules socials en els 

concursos, convenis i processos d’adjudicació de contractes 

públics. 
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➢ Treball i economia social 

Volem que Esparreguera esdevingui el municipi del treball digne on 

les persones puguin accedir a un treball de qualitat, en igualtat de 

condicions, amb seguretat en la feina, amb participació en la presa de 

decisions de les empreses i amb concertació social en les relacions 

laborals. 

 

Fonamentalment, el mercat de treball es basa en les feines per compte 

aliè, l’auto ocupació, l’emprenedoria i la funció pública. Com que les mesures 

per protegir, promoure i fomentar l’ocupació digna per compte aliè les hem 

tractades conjuntament amb les mesures de potenciació de l’activitat 

empresarial en l’apartat “Empresa, indústria i serveis”, ara ens centrarem en el 

suport a l’emprenedoria i al treball autònom, l’impuls a l’economia social, tercer 

sector i cooperatives, la millora de l’ocupabilitat, així com als pactes locals per a 

l’ocupació. 

 

❖ Suport a l’emprenedoria i al treball autònom 

 

✓ Impulsarem i promourem l’economia social, el tercer sector i les 

cooperatives com a motor de transformació cap a un model 

econòmic més responsable, sostenible, basat en les persones i 

multiplicador de la riquesa i l’obtenció de beneficis empresarials. 

✓ Potenciarem la incorporació de criteris socials en el teixit 

empresarial del municipi i exigirem l’estricte compliment d’aquests 

criteris en els concursos o subcontractacions.  

✓ Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats 

socials, així com les empreses d’inserció i integració laboral per a 

persones vulnerables i discapacitades. 
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✓ Contribuirem a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i 

organitzacions de l’economia social i solidària. 

✓ Incentivarem la participació d’empreses de l’economia social en el 

subministrament de serveis públics.  

✓ Promourem l’adopció de plans d’igualtat a les empreses del 

municipi. 

 

❖ Ocupabilitat i Pla Local d’Ocupació 

 

✓ Potenciarem les polítiques actives d’ocupació especialment 

dirigides als col·lectius més desafavorits, amb risc d’exclusió 

social i amb dificultats per trobar feina (joves, dones, persones 

més grans de 45 anys, etc). 

✓ Promocionarem el progrés empresarial i la detecció de productes i 

sectors estratègics innovadors generadors de noves ocupacions. 

✓ Fomentarem la creació d’associacions o xarxes vinculades a 

l’ocupació. 

✓ Treballarem amb el Servei Públic d’Ocupació i les empreses per 

establir programes de foment de l’ocupació. 

✓ Tractarem l’ocupació com un element transversal que impliqui la 

coordinació de diverses àrees de treball de l’Ajuntament (Serveis 

Socials, Promoció econòmica, etc). 

✓ Crearem la Taula Local per a l’Ocupació on hi participin els 

sindicats, les empreses, el comerç, les assemblees de persones 

aturades i els representants institucionals. Aquesta Taula Local 

debatrà i proposarà un marc d’actuació que ha de culminar en un 

Pla Local d’Ocupació. 

✓ Implementarem un Pla Local d’Ocupació (PLO) adreçat als 

col·lectius amb dificultats d’inserció laboral. El PLO ha de ser 
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un pont entre una situació temporal de desocupació i el món 

laboral. 

✓ Acompanyarem el PLO amb programes de formació i inserció. 

✓ Detectarem les necessitats formatives de les persones i les 

empreses per millorar l’ocupabilitat en el nostre territori elaborant 

programes dirigits. 

✓ Incrementarem els recursos propis que es destinen a polítiques 

actives per a l’ocupació i treballarem conjuntament amb els ens 

supralocals (Consell Comarcal i Diputació de Barcelona) per garantir 

la màxima eficiència dels recursos públics destinats a promoció 

econòmica.  

✓ Crearem una borsa de treball municipal d’accés fàcil -operativa 

telemàticament- a la què puguin accedir ocupadors i demandants 

d’ocupació i promocionar-la com a plataforma de vinculació de les 

ofertes i les demandes d’ocupació. 

✓ Establirem ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin 

contractacions a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món 

laboral. 
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ENSENYAMENT 

 

 

Esparreguera ha de tenir un projecte educatiu que garanteixi l’educació 

per a tothom basat en la igualtat, l’equitat i la justícia social, on 

l’ensenyament públic sigui de qualitat, inclusiu i d’excel·lència. De la 

mateixa manera, apostem per la diversitat d’ofertes pedagògiques i una 

formació professional competitiva que garanteixi la igualtat d’oportunitats.  

 

Més enllà de la seva funció educativa, els centres formatius públics han de 

tenir una funció social, de servei a la comunitat. Per tant, ERC Esparreguera 

proposa convertir els patis de les escoles en espais cívics, de lleure i esport, 

oberts als esparreguerins i esparreguerines fora de l’horari lectiu.  

 

També volem combatre i posar solució a la problemàtica de l’absentisme 

escolar amb mesures actives i efectives que coordinin tots els sectors i 

administracions implicades. 

 

Per altra banda, cal millorar i difondre entre la població el funcionament de 

l’Escola Municipal de Música i Dansa per ser un element clau en l’àmbit 

educatiu.  

 

Des d’ERC Esparreguera entenem que l’ensenyament i la cultura van 

estretament lligades. Per tant, creiem que cal preservar i aprofitar 

l’ensenyament com a potenciador de cultura i dinamitzador de les particularitats 

culturals populars d’Esparreguera, sobretot pel que fa a l’expressió teatral, 

íntimament lligada a la identitat esparreguerina. 

 

✓ Treballarem per recuperar les ràtios d’alumnes a l’educació 

infantil i primària previstes a la LOGSE sense que afecti als 
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recursos destinats a l’ensenyament a secundari i postobligatori 

(batxillerat i FP). 

✓ Apostarem per mantenir totes les escoles obertes en benefici de 

l’oferta pedagògica i que les famílies puguin triar entre diverses 

opcions. 

✓ Plantejarem un sistema de beques/subvencions a AMPES, tant 

de primària com secundària, en base a projectes inclusius (que 

lluitin contra tot tipus de marginació a escolar) i innovadors (destinats 

a mantenir l’escola catalana a l’avantguarda pedagògica). 

✓ Recopilarem, actualitzarem i donarem visibilitat pública a les 

ofertes extraescolars a través de les Regidories de Joventut o 

Ensenyament. 

✓ Establirem un control més gran sobre la professionalitat i seriositat 

de qui ofereix aquestes activitats extraescolars. 

✓ Garantirem i millorarem el funcionament de l’Escola de Música i 

Dansa i en farem difusió per tots els mitjans possibles per tal 

d’apropar-la a tots els sectors socials de la població d’Esparreguera i 

evitar la implantació d’un elitisme de facto. 

✓ Impulsarem la coordinació entre els serveis socials municipals, 

els centres escolars i la Policia Local per informar i 

conscienciar les famílies sobre els efectes i responsabilitats de 

l’absentisme escolar. 

✓ Signarem un conveni amb la Conselleria d’Educació per a la creació 

del Pla Educatiu d’Entorn a Esparreguera, que haurà d’incorporar 

recursos a la promoció d’activitats concretes (foment del català als 

patis, subvencions a l’esport...).  

✓ Proposem la creació, en un espai municipal, d’un Programa de 

Formació i inserció orientat a les dones que no acaben l’ESO i 

ni estudien ni treballen per manca d’oferta. El perfil masculí està 

àmpliament cobert a municipis veïns però no el perfil femení. 

Esparreguera ha de donar resposta a aquesta necessitat. 
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✓ Aprofitarem l’ensenyament com a potenciador i dinamitzador de 

les particularitats populars d’Esparreguera, sobretot pel que fa 

a l’expressió teatral, íntimament lligada a la identitat 

esparreguerina. 

✓ Donarem suport a l’IES Castell per desenvolupar un Cicle 

Formatiu de Grau Superior de Tècniques d’Actuació Teatral, 

aprofitant el batxillerat artístic del centre. 

✓ Obrirem els patis tots els dies a partir de les 16:30h (sempre que no 

s’hi facin extraescolars) i els dissabtes al matí, per tal de donar 

accés a la població a espais i pistes d’esport més bones i segures on 

jugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
              

    

18 

ESPARREGUERA, VILA SEGURA 

 

 

L’equilibri entre vila segura i vila lliure és essencial per garantir que la 

vida ciutadana es desenvolupi en convivència. La mediació és el principal mitjà 

per solucionar els conflictes, deixant les mesures coercitives com a darrer 

recurs quan tots els altres mitjans s’hagin mostrat ineficaços. 

Per això, des d’ERC Esparreguera creiem que la seguretat ciutadana 

comença per fer polítiques que redueixin les desigualtats socials, que 

evitin tot tipus de marginació i que cobreixin les necessitats bàsiques de 

les persones. Entenem la seguretat ciutadana com un àmbit transversal que 

implica des de les polítiques socials fins al darrer recurs policial. Una vila 

socialment justa és una vila més cívica, més lliure, més igualitària i, per 

tant, més segura.  

Apostem pel concepte de “coproducció” on els ens polítics i la 

ciutadania creïn un marc compartit per generar dinàmiques d’igualtat, 

lluny del tradicional marc classista i masclista de la gestió pública i, 

concretament, de les polítiques de seguretat. 

Una vila segura és aquella on es protegeixen els col·lectius minoritaris i 

més vulnerables, la que actua decididament contra la violència de gènere, la 

que fa polítiques contra la radicalització violenta i la que aprofundeix en la 

cultura de la prevenció i l’autoprotecció. 

Dos aspectes importants que també cal tractar a fons per tal de tenir una 

vila segura són una moderna i adequada gestió de la protecció civil i la 

seguretat viària. 

 

✓ Incorporarem programes de detecció i lluita contra la violència 

masclista en l’àmbit familiar, i prioritzarem l’atenció 

personalitzada a les víctimes i la formació específica de 

professionals. 
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✓ Iniciarem un programa d’informació ciutadana en seguretat a les 

tecnologies de la informació i comunicació. 

✓ Crearem un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinari sobre 

les conductes incíviques. 

✓ Crearem un protocol d’actuació davant les violències sexuals en 

espais públics d’oci. 

✓ Redactarem i implantarem un protocol de detecció de la infància 

en risc. 

✓ Promocionarem i desenvoluparem una xarxa de camins escolars 

segurs. 

✓ Implementarem la “coproducció” com a eix bàsic de la nova cultura 

de seguretat. 

✓ Fomentarem noves formes de participació ciutadana en les 

campanyes de conscienciació amb la implicació de referents 

veïnals. 

✓ Crearem el consell de seguretat local i les assemblees de 

seguretat de barri amb la participació del teixit social i veïnal. 

✓ Incorporarem l’estratègia de la policia de proximitat als cos de la 

Policia Local per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal i per 

incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més 

eficient. 

▪ S’implementarà amb previsió: un cop assolits el 

nombre de recursos humans, materials i de suport 

necessaris. 

✓ Donarem sentit a la segona activitat en funció del know how de cada 

agent: tothom pot ser útil si es fomenta les habilitats individuals. La 

segona activitat no ha de suposar un arraconament per raó d’edat. 

✓ Establirem auditories funcionals i estratègiques a les plantilles de la 

Policia Local per optimitzar els recursos humans i operatius. 

✓ Incrementarem la coordinació entre la Policia Local i els Mossos 

d’Esquadra en el marc de les juntes locals de seguretat. 
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✓ Impulsarem i reforçarem les juntes locals de seguretat i 

garantirem la presència i la direcció funcional de l’alcaldia en aquest 

òrgan. 

✓ Potenciarem la mesa de coordinació operativa com a corretja de 

transmissió derivada dels acords de la junta de seguretat local. 

✓ Promoció del pacte juvenil de prevenció dels accidents de 

trànsit. 

✓ Elaborarem el pla de millora de punts negres i punts conflictius, 

i detectarem els trams de concentració d’accidents per millorar la 

seguretat viària. 

✓ Senyalitzarem la xarxa viària per facilitar l’ús de la bicicleta i 

informarem i conscienciarem de l’ús d’aquest transport. 

✓ Incorporarem l’ADF d’Esparreguera a la Mesa de Coordinació 

efectiva de Seguretat. 

✓ Elaborarem el pla municipal de Protecció Civil. 
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ESPORTS 

 

 

 L’esport no és tan sols una pràctica saludable o una activitat de lleure 

sinó que va més enllà. Per nosaltres, l’esport és també una eina molt 

important de cohesió i socialització de la diversitat, sense oblidar la seva 

funció educativa i de potenciació de valors com el de l’esforç de superació i 

el treball en equip. Per aquesta raó, situem l’esport com un dels eixos 

essencials per a una societat físicament sana i socialment cohesionada. 

 Apostem per un Ajuntament que entengui que la pràctica esportiva, tot i 

ésser realitzada per entitats privades, té un clar interès públic. Cal que 

l’administració pública hi col·labori estretament però sense una voluntat 

intervencionista sinó dinamitzadora i de suport econòmic i logístic. 

  

✓ Potenciarem l’esport de base i l’esport femení com a eixos 

prioritaris de desenvolupament en el proper mandat. 

✓ Dissenyarem i implementarem un Pla Director d’Esports per a 

Esparreguera que vinculi l’esport escolar amb l’esport federat i que 

acompanyi la transició des del descobriment de la pràctica esportiva 

a la competició. 

✓ Implicarem les escoles i entitats en la promoció i pràctica de l’esport 

des dels més petits, fomentant la integració de la nova ciutadania i 

de la dona en l’esport. 

✓ Desenvoluparem plans específics contra la obesitat infantil en 

col·laboració amb els clubs esportius i els centres educatius. 

✓ Promourem totes les iniciatives ciutadanes destinades a la pràctica 

esportiva i l’activitat física de caràcter popular i de lleure. 

✓ Elaborarem un anuari de l’esport per tal de retre comptes de 

totes aquelles iniciatives realitzades o encara per realitzar, 
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explicant-ne els motius, costos i on es resumeixin els resultats de la 

gestió duta a terme per l’Ajuntament. 

✓ Crearem el consell de l’esport amb la participació de totes les 

entitats esportives federades, escolars i de lleure per tal d’avaluar el 

present i el futur esportiu de la vila. 

✓ Potenciarem els clubs i entitats esportives a través de la dotació 

logística i de material necessaris per un sistema esportiu local 

de qualitat. 

✓ Difondrem institucionalment la participació dels clubs i esportistes 

esparreguerins i esparreguerines en tots aquells esdeveniments 

d’àmbit supralocal que participin 

✓ Invertirem en les necessitats del manteniment, millora i adequació 

dels equipaments esportius de xarxa bàsica. 

✓ Proposarem la construcció d’una nova Zona Esportiva que integri 

camp de futbol, pavelló polivalent, piscina d’estiu i altres 

equipaments pel lleure esportiu, com ara skate parc i circuït de 

bicicròs i treballarem fer-ho viable. 

✓ Incentivarem nous clubs i noves disciplines per donar cobertura 

a les noves modalitats esportives emergents.  
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HABITATGE 

 

 

El dret d’accés a l’habitatge es una peça clau de l’Estat del 

Benestar, tan important per a les persones com ho puguin ser la sanitat, 

l’educació, les pensions o la dependència.  

El cost de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa 

de pobresa, determinació de les desigualtats i exclusió social. Evitar l’exclusió 

social residencial derivada dels desnonaments ha esdevingut la principal 

prioritat de qualsevol política d’habitatge.  

Als municipis és on es concreta sempre la demanda d’habitatge, on 

trobem els problemes d’accés, on hi ha teixits urbans degradats, on hi ha parc 

vacant i assetjament immobiliari, infrahabitatge, sobreocupacions de pisos i la 

problemàtica derivada de la pèrdua de l’habitatge per execucions hipotecàries o 

per insolvència per fer front al pagament del lloguer. 

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha 

convertit més en un bé que en un dret i són moltes les famílies que poden ser 

desnonades en els propers anys; per això, per Esquerra Republicana l’acció 

principal des de l’ ajuntament no pot ser una altra que vetllar per 

l’habitatge de les famílies que poden perdre’l, perquè l’habitatge és un 

dret i una necessitat i no un valor de mercat. 

 

A Esparreguera, la històrica i nefasta gestió en les èpoques del 

creixement urbanístic, on ningú va dedicar-se a la preservació de sòl públic i de 

mantenir un parc d’habitatge de propietat municipal, ens ha abocat a no 

disposar de sòl municipal per destinar-lo a polítiques d’habitatge (ja siguin 

règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, el dret de 

superfície, la concessió administrativa o la cessió d’ús en règim cooperatiu). 

 



 
 

 
 
              

    

24 

Dit això, l’ajuntament pot dur a terme algunes actuacions des de la 

política d’habitatge -com a servei d’interès general- vinculada, en part, amb la 

política urbanística -de la que n’és eina principal el POUM- ponderant un 

equilibri raonable en els diferents usos possibles de les cessions d’aprofitament 

urbanístic. 

Simultàniament i de forma prioritària haurem d’explorar els mecanismes 

que ens permetin fer un canvi radical en les polítiques d’habitatge dels 

darrers anys: de la construcció a la gestió i rehabilitació del parc actual. 

A Esquerra Republicana estem convençuts que l’eina clau per al futur 

no és l’ampliació desmesurada del parc d’habitatges sinó la mobilització 

de l’habitatge buit. 

 

✓ Promourem la rehabilitació i renovació dels edificis buits per 

incorporar-los al parc d’habitatges de lloguer assequible i 

apostarem per la incorporació màxima d’energies renovables 

per evitar casos de pobresa energètica. 

✓ Potenciarem una nova activitat econòmica fonamentada en la 

rehabilitació i renovació per millorar les prestacions dels edificis, la 

protecció del patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges i 

l’eficiència energètica. 

✓ Impulsarem el Pla Local d’Habitatge com a eina per diagnosticar 

la situació de l’habitatge al municipi i les seves necessitats, i el 

coordinarem amb els plans urbanístics. Ha d’incloure trams de 

renda, franges d’edat i famílies en risc d’exclusió. 

✓ Obrirem una oficina d’habitatge municipal que realitzi la gestió i 

intermediació de tot allò relacionat amb la protecció i execució dels 

drets bàsics i un habitatge digne. 

✓ Actuarem fermament contra els desnonaments exprés dins dels 

límits que malauradament tenen els ajuntaments en aquests casos. 
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✓ Ampliarem el parc municipal per a Habitatges d’Emergències 

Socials. 

✓ Crearem un protocol d’emergència social i del reglament 

reguladors dels Habitatges d’Emergències Socials. 

✓ Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast 

per mobilitzar habitatge buit com són les lleis 24/2015 i la llei 4/2016 

aprovades al Parlament de Catalunya així com el decret llei 1/2015. 

✓ Elaborarem un protocol municipal d’inspecció i detecció 

d’habitatges buits així com el protocol sancionador corresponent 

amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit.  

✓ Aprovarem el Pla d’Inspecció per a la detecció d’habitatges en 

situació de desocupació perllongada. 

✓ Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant 

per garantir la nova construcció com per mobilitzar habitatges 

desocupats. (Convenis SAREB de cessió d’habitatges desocupats 

per al lloguer social. Protocols per sancionar els habitatges buits de 

manera injustificada. Programa de mediació pel lloguer social 

mitjançant un conveni de cessió amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya). 

✓ Establirem un recàrrec del 50% de l’IBI als immobles d’ús 

residencial que siguin propietat de les entitats bancàries o 

financeres (o d’empreses immobiliàries dependents d’aquestes) 

i que es trobin desocupats de forma continuada durant més de 

dos anys sense causa justificada. 

✓ Establirem bonificacions fiscals als promotors d’obra nova 

destinada al parc de lloguer assequible i als particulars 

propietaris d’habitatges buits que optin per la seva rehabilitació i 

renovació per tal d’incorporar-los al parc d’habitatges de lloguer 

assequible, incloses les que es duguin a terme mitjançant la fórmula 

de la masoveria urbana. 
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✓ Posarem en pràctica la gestió i intermediació municipals en 

contractes de masoveria urbana i rural per donar una nova vida a 

habitatges en desús i abandonats de la vila. 

✓ Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les 

obligacions envers l’ús de l’habitatge, tant pel que es refereix a 

edificis en mal estat com per raons d’eficiència energètica. 

✓ Vincularem les polítiques d’habitatge amb l’ordenació de l’espai 

públic mitjançant el POUM. 

✓ Defensarem un parc d’habitatge mínim garantit per facilitar 

l’emancipació a les noves zones urbanitzables fruit del POUM. 

✓ Crearem una borsa de subvencions per facilitar l’emancipació 

juvenil i garantir la permanència del jovent a la vila. 
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ESPARREGUERA, MUNICIPI SOSTENIBLE 

 

 

➢ Medi ambient 

 

Des d’ERC Esparreguera volem impulsar el redisseny d’un model 

territorial equilibrat que faci d’Esparreguera una vila més habitable i amb 

millor relació amb l’entorn natural. Una vila diversa, ben connectada, amb 

transports  públics eficients i infraestructures al servei de l’economia productiva. 

Una vila i uns barris on tothom pugui viure amb benestar i tingui 

l’oportunitat d’accedir a un habitatge digne a preus raonables. 

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes 

econòmics, socials i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per a 

l’acció política. No podem destriar o separar, per exemple, la igualtat 

d’oportunitats de les polítiques de transport públic; ni l’urbanisme de la 

contaminació; ni l’equilibri de rendes del dret a l’accés a un medi saludable; ni 

la gestió dels recursos naturals de l’activitat econòmica. La sostenibilitat no és 

una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure des d’alguns 

àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, 

busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic 

de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures.  

Ens proposem traçar estratègies de desenvolupament local 

sostenible que puguin anar més enllà de la durada d’un mandat i més 

enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes 

estratègies han d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i 

territorials de la vila. Ens proposem crear les condicions necessàries per 

aconseguir una economia de proximitat, de quilòmetre 0, i fomentar el consum 

local. 

Propugnem una educació basada en el respecte pel medi, 

l’explotació eficient dels recursos naturals, vetllar per la qualitat de l’aigua 
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i l’aire, incorporant-hi els avenços que ajudin a la sostenibilitat; la cultura 

del reaprofitament i reciclatge. 

 

✓ Serem molt estrictes en l’avaluació ambiental dels plans i 

projectes, valorant fins i tot quan, més enllà de l’estricta obligació 

legal, sigui recomanable subjectar un pla o projecte a avaluació 

ambiental per voluntat política. 

✓ Apostarem per un model de municipi compacte, vertebrat en la 

convivència d’usos, amb uns centres urbans forts i cohesionats 

i ben relacionats amb els barris. 

✓ Potenciarem l’illa de vianants com a eix eix cívic i integrador 

✓ Promourem una planificació local que posi en valor els recursos 

naturals, que inclogui el paisatge i els espais protegits. de 

transformació derivada de la producció agroalimentària. 

✓ Fomentarem els sistemes de connexió biològica entre els espais 

oberts, l’espai construït i les masses forestals, i elaborarem plans de 

gestió i preservació, en l’àmbit local, dels espais oberts amb interès 

ecològic o paisatgístic. 

✓ Integrarem la gestió forestal en la planificació territorial i 

urbanística, en especial en ser Esparreguera un municipi amb 

poblament dispers on s’intercalen urbanitzacions rodejades de grans 

masses forestals, i crear zones de diferents usos del sòl a fi d’evitar 

la propagació d’incendis forestals. 

 

 

❖ Cap al Residu Zero i la millora energètica 

 

L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu 

en la generació de residus, especialment pel que fa als envasos i embalatges, 

que posa en crisi el sistema de gestió. 
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L’estratègia de Residu Zero persegueix, per un costat, produir cada cop 

menys residus i, per l’altre, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una 

continuïtat en el cicle d’aprofitament. En aquest context, els municipis —i, per 

delegació, els consells comarcals— són una peça clau per aconseguir avançar 

cap a aquests objectius. 

Per altra banda, una de les qüestions estratègiques més importants en 

aquest moment és el consum energètic, desbocat tant en termes relatius com 

absoluts, especialment en les instal·lacions públiques municipals. 

 

✓ Establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la 

ciutadania, les empreses i el comerç local per avançar cap a aquests 

objectius. 

✓ Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos i 

fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals no 

malbaratadors de recursos (cabàs, bossa del pa, etc.). 

✓ Renunciarem a augmentar el pes de la valorització energètica dels 

residus, prioritzant l’aprofitament material i disminuint paulatinament 

l’aportació a abocadors. 

✓ Impulsarem els sistemes de retorn d’envasos i productes usats, 

d’acord amb la responsabilitat ampliada del productor (fabricant), 

especialment per als productes no reparables, ni reutilitzables, i per 

a les restes de productes de difícil gestió i/o perillositat. 

✓ Posarem l’èmfasi de les polítiques de residus en la prevenció 

enlloc de la gestió i tractament. Impulsar una veritable compra 

verda pública. 

✓ Elaborarem un pla estratègic de millora energètica. 

✓ Crearem, dins de l’anterior, un pla local d’estalvi i eficiència 

energètica. Les experiències municipals indiquen que tant abasten 

el sector públic com el privat (comerços, per exemple), mitjançant la 

introducció de mesures de foment com ara auditories gratuïtes, fins i 
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tot amb plans d’ocupació local per a la formació de tècnics que 

puguin efectuar aquestes tasques. 

✓ Elaborarem un mapa local de potencial energètic renovable, per 

conèixer les potencialitats de cada municipi, prioritzant l’aprofitament 

solar, eòlic i de la biomassa. 

✓ Redactarem un pla de millora de l’enllumenat públic per a la 

reducció de consum energètic i completar l’adaptació a la Llei de 

contaminació lumínica. 

✓ Promourem la iniciativa privada per a la producció d’energia 

distribuïda a escala micro, mini i comercial i l’aplicació de criteris i 

tecnologies de la gestió intel·ligent de xarxes. 

✓ Establirem modificacions en les instal·lacions municipals per anar 

incorporant criteris de sostenibilitat. 

✓ Establirem bonificacions de l’impost de circulació als vehicles 

que consumeixin exclusivament o prioritàriament energies 

renovables. 

✓ Fomentarem, mitjançant subvencions directes o bonificacions fiscals, 

la incorporació d’energia solar i altres mesures d’estalvi 

energètic als edificis construïts.  

✓ Promourem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o 

sostre de promoció pública —habitatges o polígons—, mitjançant la 

fórmula de lloguer de sostres, extensiu a sostres privats. 

 

❖ Educació en la sostenibilitat 

 

✓ Elaborarem campanyes educatives, informatives i formatives sobre 

les repercussions ambientals de la nostra quotidianitat, orientant-les 

a l’impacte sobre la presa de decisions personal de la ciutadania. 

✓ Fomentarem el coneixement en l’ús dels recursos, del coneixement 

del cicle dels residus, de l’impacte de les emissions, etc. 
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✓ Promourem, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al 

coneixement i a la conscienciació ambiental de la ciutadania. 

 

❖ Cultura de l’aigua eficient i sostenible 

 

L’aigua és un bé preuat i escàs i Catalunya, com a país mediterrani, té 

recursos d’aigua limitats. Aquesta evidència ja s’ha pogut corroborar amb 

períodes de sequera severa, que han posat en tensió el sistema d’abastament 

d’aigua. Més que revertir aquesta situació amb falses i costoses solucions, cal 

trobar la forma d’adaptar-s’hi de la manera més competitiva i menys costosa 

possible. 

Per una altra banda, la gestió de l’aigua no vol dir només reduir costos i 

millorar-ne l’eficiència, sinó que també significa aplicar mesures que ajudin a 

millorar-ne la sostenibilitat. 

 

✓ Elaborarem un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial 

èmfasi en la reutilització d’aigües depurades o de menor qualitat per 

als usos que ho permeten —reg, neteja de vials, etc. 

✓ Fomentarem la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum 

d’aigua entre el veïnat —filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble 

descàrrega... 

✓ Fomentarem la separació de xarxes d’aigües grises i negres en 

els nous habitatges, així com la doble xarxa de pluvials en les 

noves promocions urbanístiques. 

✓ Estudiarem la possibilitat de la municipalització del servei 

d’abastament. 

✓ Fomentarem i impulsarem un pla per a la recuperació dels aqüífers 

contaminants, per tal de recuperar part dels recursos hídrics 

naturals. 
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✓ Fomentarem  la minimització i ús intel·ligent en el consum d’aigua a 

les llars, impulsant les iniciatives d’innovació tecnològica en la millora 

de l’eficiència. 

 

➢ Urbanisme 

 

A ERC Esparreguera entenem l’ urbanisme com quelcom íntimament 

relacionat amb la planificació territorial i als efectes d’una acció política 

municipal que definim com la planificació física de les diverses activitats i 

usos del sòl, que es concreten en els anomenats instruments de 

planejament urbanístic general i derivat, i que configuraran el model de 

poble i, per tant, el seu espai social. 

Decisions d’aquesta transcendència, cal que es facin amb la 

participació de tots els actors en la seva condició de ciutadans, 

interessats qualificats (propietaris) i resta de poders públics. 

Defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, 

de fort contingut social que validi la subjecció de cada proposta a 

l’interès general sota el model del desenvolupament urbanístic sostenible. 

Són moltes, les previsions normatives que permeten un apoderament ciutadà 

real en la presa de decisions i la fiscalització dels processos urbanístics al 

servei de la transparència. La generalització dels programes de participació 

ciutadana, més enllà dels supòsits legals exigibles, és una bona praxi a adoptar 

en els ajuntaments Republicans. 

Apostem clarament a favor d’un model de municipi sostenible i 

respectuós amb el medi natural, sobre la base de la utilització racional del 

territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que comporta 

amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de 

generacions presents i futures.  
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Proposem un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una 

utilització racional i del territori d’acord amb el model territorial de 

desenvolupament urbanístic sostenible. Un municipi equilibrat entre el règim 

de sòl urbà i no urbanitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i 

estructurat. 

Potenciem un model de municipi compacte, mediterrani, que 

moderi el consum del sòl. Treballem per la utilització eficient de les àrees 

urbanes, la renovació i la reutilització dels teixits urbans per compactar la 

demanda d’espai per a habitatge i per a activitats econòmiques. 

Promovem un model urbanístic de municipi al servei de les persones 

i de la cohesió social, on el municipi sigui un espai de trobada, relació i 

integració a una identitat comuna; en definitiva, la construcció quotidiana de 

l’espai cívic. 

Volem dissenyar una Esparreguera amb veritables espais públics. 

Hem de liderar la construcció d’un espai cívic amb l’objectiu de teixir un espai 

de convivència real, fet i viscut pels ciutadans. 

No podem continuar fent espais públics neutres i asèptics, 

projectats sense cap valor cívic. El disseny, la gestió i el manteniment de 

l’espai públic ha de recollir les necessitats de la ciutadania i situar-les com l’eix 

central de la política urbanística. 

Cal tenir present, que els nostres municipis ja no poden créixer de la 

mateixa manera que ho han fet en els darrers anys, per tant, el manteniment, la 

rehabilitació i la millora de les estructures ha de ser la nostra premissa, per això 

cal incorporar el concepte del dret energètic com a fonament per millorar la 

cohesió social i evitar casos de pobresa energètica.  

Canviem el model, la fallida del model de la plusvàlua ens ha de 

portar a optar per estratègies urbanes enfocades en el reciclatge del sòl 

urbà i deixar de prioritzar l’extensió de la ciutat en espais oberts. 

Previsiblement el procés de transformació d’Esparreguera serà molt més 

lent i, per tant, ha de ser més reflexiu i, alhora, més flexible, buscarem al màxim 
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l’eficiència i la rendibilitat dels recursos tant en l’àmbit econòmic, com en el 

social i el mediambiental.  

L’actuació de l’Administració i els organismes amb competències 

urbanístiques han de ser el màxim de transparents i abandonar l’opacitat vers 

els ciutadans. Per això, també cal una implicació dels ciutadans en la 

comprensió de la disciplina urbanística. 

Millorem les eines que permetin que els ciutadans no experts puguin 

entendre els processos que succeeixen amb el planejament urbanístic; cal ser 

molt més transparent, la transparència no es pot limitar només a donar 

accés als documents i als procediments. 

 

✓ Farem una Esparreguera sostenible i respectuosa amb el medi 

natural. 

✓ Impulsarem projectes estratègics de sostenibilitat i d’actuació integral 

vinculats a la redacció o modificació del pla d’ordenació urbanística 

municipal (POUM). 

✓ Garantirem la participació ciutadana en la redacció del pla 

d’ordenació urbanística municipal (POUM). 

✓ Establirem rutes per a vianants que connectin els espais verds i de 

lleure a l’aire lliure de les diverses zones del nucli urbà entre si i amb 

els espais naturals més adequats de l’entorn del nucli. 

✓ Fomentarem els sistemes de connexió biològica entre els 

espais oberts, l’espai construït i les masses forestals. 

✓ Avaluarem els riscos i les conseqüències dels fenòmens naturals 

propis del nostre clima mediterrani —aiguats, incendis forestals, 

nevades, ventades, etc.— i actualitzar els plans de protecció civil. 

✓ Elaborarem plans de gestió i preservació en l’àmbit local dels 

espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic, o que 

compleixen una funció compensadora de les activitats urbanes. 
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Aquests espais no han de ser considerats només com a espais 

residuals per a futurs creixements. 

✓ Vetllarem per la gestió adequada dels recursos naturals, 

patrimonials i culturals de la població per garantir-ne el 

manteniment a mitjà i llarg termini. 

✓ Impulsarem la preservació activa del sòl no urbanitzable i 

perseguirem de manera eficaç les infraccions urbanístiques. 

✓ Afavorirem, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del 

petit i mitjà comerç urbà i l’equilibri entre els diversos formats 

d’oferta. 

 

 

❖ Esparreguera, vila ordenada i equilibrada 

 

Esparreguera és un dels molts municipis que van créixer mitjançant el 

sistema de creació d’urbanitzacions que han provocat un creixement 

desordenat i dispers i que tenen un cost de manteniment molt alt per al conjunt 

de la població. 

Però una vegada que ens trobem amb aquesta realitat el pitjor que es 

pot fer és deixar abandonats, no es pot permetre que vagin cap a la 

degradació, l’abandonament dels espais verds, de les estructures viàries i 

l’indisciplina urbanística. 

Cal frenar aquesta tendència i per aconseguir-ho es necessari 

implementar polítiques per relligar els barris en l’espai urbà, convertir-los 

en veritables barris connectats a la Vila. 

També caldrà afrontar, d’acord amb els veïns i veïnes,  la recepció 

de l’urbanització de Can Vinyals. Convertir-la en un autèntic barri 

d’Esparreguera també ha d’estar en l’horitzó de l’acció municipal. 

Volem promoure un urbanisme tendent a crear una vila compacta i 

continua, densa, policèntrica, multi funcional i participativa, per a 
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aconseguir-ho donarem a aquests espais l’autosuficiència necessària per 

construir Esparreguera des de la proximitat, volem que tots els barris 

puguin decidir i gestionar els recursos en funció de la seva realitat. 

Creiem que la descentralització és la clau, cal repensar quin paper ha 

de jugar l’administració municipal, quins serveis i com es poden descentralitzar 

i com implicar els barris a l’hora d’aconseguir una vila cohesionada. 

Fer d’Esparreguera una vila ordenada i equilibrada, requerirà, també, la 

protecció de la legalitat urbanística. Sabem que la disciplina urbanística és una 

qüestió especialment complexa, tot i això, si es vol un urbanisme endreçat, és 

imprescindible que l’ajuntament impulsi polítiques contundents amb la protecció 

de la legalitat urbanística. 

 

Perquè creiem que Esparreguera no ha de convertir-se en simplement 

un dormitori, necessitem estimular el sentiment de pertinença en els 

esparreguerins i esparreguerines i no hi ha cap altra forma de fer-ho que 

aconseguir que la vila es visqui. Això significa que s’ha de participar 

d’Esparreguera, gaudir-la, relacionar-nos-hi, fer-hi vida. 

 

✓ Aprofitarem els espais naturals per a les persones, creant zones per 

a l’esbarjo, el passeig i l’esport on es pugui anar amb bicicleta o, 

simplement, caminar amb una relativa tranquil·litat.  

✓ Crearem circuits urbans per a la pràctica de l’esport. 

✓ Fomentarem la creació de centres educatius integrats (infantil, 

primària i secundària) als barris perifèrics. 

✓ Racionalitzarem l’espai urbà per facilitar la mobilitat de les 

persones amb diversitat funcional. 

✓ Constituirem el consell assessor urbanístic per garantir i 

fomentar els drets de participació de la ciutadania en la 

definició del municipi.  
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❖ Esparreguera, vila d’espais públics 

 

La nostra manera d’entendre Esparreguera té en l’espai públic un dels 

referents més importants, sinó el principal. És el lloc on s’articula la quotidianitat 

i on es reflecteix el projecte inclusiu, cohesionat i participatiu de societat. 

Per tant, quan parlem d’espai públic, a Esquerra Republicana 

parlem també de civisme, de deliberació, d’intercanvi, de cohesió, de 

tolerància, d’igualtat i d’oportunitats. 

Volem dignificar l’espai públic com a contenidor de les relacions 

socials, pacificant-lo, on el vianant sigui l’actor principal i no com fins ara, que 

ho ha estat el transport privat. Volem espais acollidors on predomini la cultura 

de l’espai públic compartit, la convivència, l’estada, el joc... 

Estem convençuts que cal pensar i dissenyar l’espai públic des de la 

perspectiva de gènere, de manera que es puguin aconseguir espais 

integradors on es barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a 

considerar, perquè tothom s’hi senti còmode. 

Així, doncs, partirem dels postulats que l’urbanisme feminista ens 

proposa fer de l’espai públic la plaça pública republicana, una veritable 

àgora on es posi la vida al centre. Una vila dissenyada amb uns espais 

urbans, localitzacions, mobilitat i equipaments que facilitin conciliar diferents 

tasques; la cura dels nostres infants i la nostra gent gran, la socialització, la 

participació ciutadana i la política. Quan parlem de posar la vida al centre 

també ens referim als ecosistemes, a territoris que no creixin fins a l’infinit en 

urbanització, que facin una bona gestió de l’aigua, que no contaminin l’aire. 

 

✓ Afavorirem i assegurarem la creació i el bon manteniment dels 

espais verds, concebre aquest espais com a infraestructura 

ecològica que relliga la ciutat. 

✓ Afavorirem que les amplades de les voreres siguin 

proporcionals a l’amplada dels carrers, procurant que no siguin 
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inferiors a 1,5 metres a cada costat i, en el cas de carrers de poca 

amplada, tendir a convertir-los en zones de preferència per a 

vianants. Es constata, fins i tot, com, si hi ha serveis a la vorera, amb 

1,5 m, l’accessibilitat no funciona. 

✓ Establirem eixos cívics als barris o nuclis, pensats de manera 

que els espais de vianants guanyin presència, i reduirem l’espai 

de circulació rodada al mínim necessari. 

✓ Potenciarem la recuperació del carrer com a espai de socialització, 

de relació veïnal, un espai cívic i segur en el que es promogui el 

sentiment de pertinença al grup, al carrer, al barri i a Esparreguera. 

✓ Redactarem el pla d’accessibilitat municipal i adaptarem, en la 

mesura de les possibilitats, l’espai públic a aquest pla. 
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MOBILITAT 
 

 

 

La mobilitat és un dels elements que més clarament palesa les llibertats 

individuals. Anar a l’escola, a la universitat, a la feina, al metge o a fer qualsevol 

gestió, o fer-ho de manera lúdica, constitueix l’exercici d’un dret individual i 

col·lectiu que necessita de certa regulació i organització per tal que l’exercici 

d’aquest dret no impliqui la vulneració del mateix dret d’altri. 

 

La mobilitat està estretament relacionada amb el dret a gaudir d’un medi 

ambient saludable -reducció de la contaminació-, a la seguretat -seguretat 

viària- i al descans -sorolls, en especial en horari nocturn-. La sostenibilitat en 

la mobilitat són elements inherent a una societat madura, responsable, 

respectuosa i cívica. 

En aquest sentit, des d’ERC Esparreguera optem per desenvolupar 

polítiques locals basades en el reequilibri com a resposta al continu 

augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha 

accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la 

contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat. 

Per això, posarem l’accent en la gestió, l’educació i la 

racionalització de l’espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones 

discapacitades -o amb diversitat funcional-, del transport escolar i de 

passatgers, dels als taxis i dels veïns amb infants, malalts i gent gran.  

En definitiva, apostem per una mobilitat equilibrada i entenem la mobilitat 

dins l’espai públic com un dels elements clau que permeti equilibrar les 

oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans de la nostra vila. 

El disseny urbanístic d’Esparreguera, hereu d’èpoques en les que es 

potenciava la centralització dels equipaments i serveis, no facilita, per ara, 

l’aplicació d’una mobilitat sostenible i amable amb els ciutadans. Per tant, 

començarem a dissenyar la solució a aquest problema des del primer minut del 
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proper mandat. Mentrestant, haurem de tenir present que el transport públic 

és clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada i, en aquest sentit, 

serà prioritari en la nostra política local. 

 

Cal tenir present que el desplaçament més sostenible és el que no es 

produeix o que podem fer més proper, per la qual cosa, en els nuclis urbans, 

els tipus de transport més eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicleta, 

que potenciarem a partir d’actuacions toves i barates conegut com a 

“urbanisme tàctic”: canvis del mobiliari urbà, pintura vial, petites modificacions 

en la circulació...  

 

Finalment, com no podria ser d’altra manera, haurem de potenciar 

l’educació en mobilitat per aconseguir que aquesta sigui segura i cívica. 

 

✓ Impulsarem tallers o seminaris sobre mobilitat als centres educatius 

del municipi i organitzarem campanyes sobre seguretat viària. 

✓ Eliminarem les barreres arquitectòniques per facilitar la 

mobilitat a persones amb diversitat funcional,  carros i cotxets. 

✓ Adequarem l’illa de vianants per crear un espai realment lliure de 

vehicles a motor. 

✓ Estudiarem la viabilitat d’instal·lar punts de càrrega de vehicles 

elèctrics. 

✓ Dissenyarem camins escolars segurs com a itineraris preferents 

escollits entre els recorreguts més utilitzats pels infants per anar al 

seu centre d’ensenyament. Campanya “Comerç Amic”. 

✓ Prioritzarem la protecció dels vianants davant l’aparcament 

irregular de vehicles als passos de vianants, damunt les voreres, i 

a les parades d’autobús, i l’aparcament en doble fila a les vies 

principals. 
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✓ Reclamarem al Ministerio de Fomento l’habilitació d’un pas per a 

vianants des pel pont de l’A-2 entre la B-231 i la rotonda de La 

Plana. 

✓ Treballarem per reduir la necessitat de desplaçament des dels 

barris al centre de la vila mitjançant la diversificació de serveis 

als barris. 

✓ Garantirem l’existència i bon servei d’autobusos municipals. 

✓ Explorarem la possibilitat d’implementar el servei urbà del “Bus a 

Demanda”. 

✓ Negociarem millores amb la Generalitat al servei de transport 

nocturn supramunicipal per garantir la connectivitat dels joves amb la 

resta del territori en horaris d’oci nocturn. 

✓ Negociarem amb la Generalitat l’establiment d’un servei d’autobús 

llançadora entre Esparreguera i Martorell, dins del sistema de 

Tarifa Integrada que connecti la vila amb les estacions de FGC i 

RENFE (Martorell Central), amb freqüències òptimes per a l’enllaç 

intermodal. 

✓ Negociarem amb la Generalitat la reducció d’una zona de la Tarifa 

Integrada passant de Zona 3 a Zona 2. 

✓ Estudiarem la viabilitat de la creació d’una estació central d’autobús 

per centralitzar el servei de Bus llançadora a Martorell i el servei de 

Bus a demanda. 

✓ Valorarem la viabilitat de posar en marxa la integració tarifària del 

transport urbà en els sistemes supramunicipals. 

✓ Dignificarem les parades de transport col·lectiu públic urbà quant a 

seguretat, comoditat i informació. 

✓ Fomentarem la utilització de vehicles impulsats amb fonts 

d’energia renovables o tecnologies alternatives per empreses, 

particulars i administració. 

✓ Establirem bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies 

renovables. 
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CULTURA 

 

 Per ERC Esparreguera, la lliure pràctica cultural, en totes les seves 

formes i expressions, representa la columna vertebral dels valors cívics, 

l’element bàsic de l’estat del benestar i d’igualtat, i un dels principals 

indicadors d’una societat democràtica, crítica, inconformista, conscient 

d’ella mateixa, formada i viva. La cultura és un reflex de la riquesa humana 

d’una societat, però també és una eina de transformació constant a l’abast de 

tothom i de la que tothom en pot formar part. I és per això que la cultura i l’acció 

creativa han de restar independents, al marge d’ingerències polítiques o 

pressions econòmiques. 

La cultura a Esparreguera ha de ser un eix de cohesió, un punt de 

trobada, d’integració, d’experimentació, d’intercanvi i de formació d’una 

personalitat col·lectiva i compartida, on el coneixement científic i humanístic, 

la creació artística, la tradició popular i l’arribada de noves realitats culturals 

conformin i reforcin la identitat dels esparreguerins i esparreguerines i el 

prestigi de la nostra vila. 

L’espai públic ha de ser l’espai natural de creació, expressió i 

dinàmica cultural d’Esparreguera. I és per aquesta raó que apostem per una 

cultura propera a la gent i als barris, lligada a l’àgora ciutadana en què volem 

transformar la nostra vila. 

Per sort, Esparreguera té una molt bona salut pel que fa a la cultura 

popular. Existeixen un gran nombre i diversitat d’entitats que van des de la 

cultura popular tradicional fins a noves expressions populars, passant per les 

arribades amb els esparreguerins i esparreguerines vinguts d’altres països. 

L’ajuntament ha d’impulsar i acompanyar aquestes entitats i facilitar-los 

la seva activitat sense cap ingerència o condicionament. 

Malauradament, però (i fruit de dècades d’una nefasta gestió de la 

propietat pública) la nostra vila no gaudeix d’equipaments públics per a la 

pràctica d’activitats com, per exemple, el teatre, la música i la dansa, espais 
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que han estat ocupats per l’empenta privada per manca de resposta 

institucional. Cal generar les condicions perquè l’ajuntament s’impliqui 

molt més en l’oferta i impuls de la cultura produïda per entitats, grups i 

artistes i estudiosos de la nostra vila, així com en la potenciació, 

programació i reforç d’esdeveniments culturals periòdics, sobretot 

relacionats amb l’activitat teatral, de fort arrelament històric a la vila i part 

inseparable de la personalitat d’Esparreguera. 

 

No podem parlar de cultura sense parlar del paper que La Passió té 

en la configuració de l’imaginari i la identitat d’Esparreguera tant de cara 

endins com, sobretot, de projecció exterior. L’ajuntament ha d’involucrar-se 

definitivament en la gestió de l’entitat i arribar a un acord amb la Junta de 

l’entitat per tal de garantir-ne l’existència i preservar, tot i ser una entitat 

privada, el seu inequívoc impacte cultural i la seva primordial funció pública per 

Esparreguera. Cal crear uns marcs d’acord que defineixin i consolidin la 

col·laboració de l’administració pública en el futur de l’entitat i 

l’espectacle. 

 

També, des de l’ajuntament, cal vetllar i posar en valor el nostre 

patrimoni arquitectònic i documental, sovint oblidat i desconegut pels 

mateixos esparreguerins i esparreguerines. 

 

Com no pot ser d’altra manera, des d’ERC Esparreguera vetllarem per 

la normalització de la llengua catalana com a idioma vertebrador en tots 

els àmbits de l’administració local, sense prejudici de les altres llengües, 

oficials o no, existents en una societat plurilingüe com és Esparreguera. 

 

✓ Promourem l’expressió de les diferents cultures existents a 

Esparreguera i la seva interrelació de manera que en sorgeixi un 

enriquiment mutu. 
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✓ Treballarem per revertir la precària situació del patrimoni públic i la 

manca d’inversions, i crearem les condicions adequades perquè 

l’Ajuntament sigui capaç, en un futur, de dissenyar i crear 

equipaments culturals públics destinats al teatre, la música i la 

dansa adequats, sostenibles i de qualitat. 

✓ Promocionarem les obres d’artistes i autors locals facilitant-los 

un punt de trobada virtual amb professionals de la programació, 

artistes i autors de la resta de Catalunya. 

✓ Programarem i col·laborarem en esdeveniments culturals 

anuals relacionats amb les arts escèniques existents (com per 

exemple el Festival Lola) i en promocionarem de noves, ja siguin de 

caràcter amateur com professional.  

✓ Potenciarem els estudis acadèmics i científics de recerca 

relacionats amb Esparreguera (història, arqueologia, ciències 

naturals, estudis geogràfics, etc.) i promocionarem i donarem a 

conèixer adequadament aquells que acreditin rigor i qualitat. 

✓ Impulsarem una política de memòria històrica a nivell local en 

col·laboració amb entitats, particulars i món acadèmic. 

✓ Fomentarem la participació ciutadana en les diverses activitats i 

expressions culturals d’Esparreguera. 

✓ Revisarem i potenciarem els Jocs Florals d’Esparreguera per fer-los 

més atractius, i afavorirem la participació. 

✓ Reforçarem el teixit associatiu i afavorirem l’aparició de noves 

entitats culturals i de coneixement. 

✓ Afavorirem el treball transversal entre els diversos sectors creatius. 

✓ Reforçarem el bon funcionament de l’Arxiu Municipal com a 

estructura indispensable per a la conservació i difusió del patrimoni 

històric municipal, i garantirem els recursos necessaris per tal que 

pugui seguir exercint adequadament la seva funció. 

✓ Promourem uns marcs d’acord amb el Patronat de la Passió per 

tal que l’Ajuntament col·labori estretament i participi en la 
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continuïtat de l’entitat que, tot i ser privada, realitza una funció 

inequívocament d’interès públic a través d’un espectacle que duu la 

marca d’Esparreguera a l’exterior. 

 

 

❖ Política lingüística 

 

✓ La llengua catalana serà la llengua vertebradora i transversal de 

totes les àrees de l’Ajuntament i els mitjans de comunicació 

públics, sense prejudici de la resta de llengües, oficials o no, que es 

parlen a Esparreguera. 

✓ Impulsarem campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular 

l’ús i coneixement de la llengua catalana. 

✓ Fomentarem l’acolliment lingüístic en català: informació, 

alfabetització, cursos, activitats, plans d’acolliment. 

✓ Incorporarem clàusules lingüístiques en la contractació pública, 

les subvencions, la signatura de convenis i els crèdits i avals 

atorgats per l’Ajuntament. 

✓ Fomentarem el programa “Voluntariat per la Llengua”. 

✓ Garantirem que cap ciutadà sigui marginat per raons de llengua. 

✓ Promourem plans d’acollida municipals que estableixin un protocol 

per a les persones estrangeres arribades a Esparreguera, d’acord 

amb el Pacte Nacional per a la Immigració. 
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BENESTAR SOCIAL 

 

Esparreguera s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats, on tots 

els ciutadans i ciutadanes tinguin la possibilitat de portar una vida digna i amb 

capacitat de participació social. La nostra vila s’ha de sustentar sobre una 

societat diversa, plural, heterogènia i al mateix temps cohesionada, i 

ningú n’ha de quedar exclòs per raons econòmiques, socials, de gènere, 

d’orientació sexual, d’origen, etc. 

En els darrers anys, la crisi econòmica ha accelerat el procés de 

desigualtats socials, pel qual cosa les persones riques cada cop ho són més i 

les persones més vulnerables cada vegada estan en una situació més propera 

a la pobresa o al llindar. Per tant, Esparreguera ha de combatre les bosses 

de pobresa i ha d’implementar mesures que evitin que les persones que 

estan en risc d’exclusió social caiguin en la pobresa estructural. Volem 

una societat inclusiva i cohesionada, que redistribueixi la riquesa i lluiti 

contra les desigualtats. 

Així doncs, l’acció política ha de concebre la pobresa i l’exclusió social 

des d’un punt de vista transversal, de manera holística, i ha de garantir els 

drets fonamentals i el dret a la participació en la societat en igualtat 

d’oportunitats, que es concreten, entre d’altres, en l’accés als serveis socials 

bàsics, com a eix central de la política d’acompanyament i empoderament 

de les persones. 

A Esparreguera hem de ser garants que les persones grans i les 

persones amb diversitat funcional visquin amb autonomia personal i 

dignitat. 

Segons l’indicador AROPE, un 30,5% de menors de 16 anys viuen en 

situació de pobresa i exclusió social a Catalunya, xifra superior a la mitjana de 

la UE. L’Esparreguera del benestar ha de garantir que tots els infants i 

adolescents tinguin les mateixes oportunitats en l’atenció social, 
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l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més bàsics. Per això 

és imprescindible acabar amb la transmissió familiar de la pobresa, de les 

vulnerabilitat i l’exclusió social. 

És important deixar de parlar de “despesa social”, cal entendre-ho com 

una “inversió social” o “inversió en les persones”, i utilitzar-ho com un element 

positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions de les persones 

beneficiàries. 

 

✓ Promourem la creació d’un parc d’habitatge social mitjançant 

mesures coercitives a immobiliàries i entitats bancàries.  

✓ Estudiarem la viabilitat de la construcció d’un parc d’habitatge 

social municipal per a situacions d’emergència o d’acolliment 

provisional (com per exemple, les víctimes de violència de gènere) 

amb Patrimoni Municipal del Sòl 

✓ Negociarem amb els propietaris d’habitatges buits a Esparreguera la 

cessió per a lloguers socials en contraprestació a beneficis fiscals 

municipals. 

✓ Incentivarem la figura del lloguer social en règim de masoveria 

urbana. 

✓ Potenciarem la participació de la gent jove en la política 

municipal mitjançant l’assemblea de joves. 

✓ Establirem convenis amb les entitats per a fomentar i facilitar la 

socialització dels menors en situació de risc d’exclusió social, 

derivada de la pobresa familiar, per trencar la perpetuació de la 

vulnerabilitat mitjançant la igualtat d’oportunitats 

✓ Establirem convenis amb les entitats per a fomentar la integració 

de la dona, especialment de les nouvingudes pertinents a altres 

cultures. 

✓ Facilitarem l’accés del ciutadà als Serveis a les Persones (serveis 

socials, treball, educació, nous ciutadans, etc.) mitjançant una 
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reorganització que permeti aconseguir que a una família/persona li 

sigui assignat un únic referent que l’acompanyi en tot el recorregut. 

✓ Crearem, implementarem, ampliarem i reforçarem programes de 

detecció i d’atenció a menors de famílies en risc d’exclusió social o 

de pobresa estructural. 

✓ Activarem campanyes d’informació sobre tot allò relacionat amb les 

polítiques socials a Esparreguera per a poder guiar tothom que 

necessita d’aquests serveis. 

✓ Adaptarem la xarxa bàsica d’atenció social primària als nous 

requeriments socials i traspassarem l’atenció corresponent als 

àmbits competents, per combatre les situacions de pobresa 

(d’habitatge, renda, prestacions econòmiques, energètica, etc.). 

✓ Farem complir la Llei 24/2015, especialment en l’àmbit de 

pobresa energètica, iniciant el procediment sancionador quan 

convingui. 

✓ Implementarem programes de seguiment i de reinserció social i, 

sobretot, laboral, de persones que han estat ateses durant un llarg 

període per l’administració. 

✓ Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de la gent 

gran i persones amb diversitats funcionals per tal de garantir, de 

manera coordinada, les necessitats per tenir una vida digna. 

✓ Afavorirem la participació de la gent gran en la formulació de 

les polítiques que els afectin directament. 

✓ Afavorirem l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i 

la comunicació (TIC) perquè la gent gran es desenvolupi 

personalment i aprofiti totes les possibilitats potencials de relacionar-

se amb altres persones i conegui tots els recursos disponibles a la 

xarxa. 

✓ Proposarem el retorn de la Residència d'avis de Can Comelles a 

mans i control del poble. Per això caldrà revisar amb lupa el 

contracte de privatització encoberta, encomanat pel govern d'ICV-
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PSC, per tal d'avaluar la seva liquidació, així com, i paral·lelament, 

caldrà fer un pla de viabilitat i gestió de la residència per tal 

d'aconseguir que funcioni, sota el comandament de l'Ajuntament i els 

professionals de direcció, amb l’únic objectiu de dotar de la màxima 

qualitat de vida els seus residents. 

✓ Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com un 

aspecte que pot donar més qualitat de vida, sempre que les 

condicions de la persona gran ho permetin. 

✓ Establirem programes per a la detecció i prevenció del 

maltractament envers les persones grans i les persones amb 

discapacitat, com també dels programes d’atenció i seguiment per a 

la implementació de nous serveis d’acollida per a aquesta realitat 

(maltractament a persones grans). 

✓ Posarem en marxa serveis d’orientació i finestreta única per a 

persones amb discapacitat i els seus familiars. 

✓ Prestarem especial atenció a la prevenció, detecció i protecció de 

situacions de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes 

de risc en la infantesa i l’adolescència. 

✓ Treballarem amb els centres educatius i tot el món associatiu 

per tal de donar eines de prevenció i detecció de violència 

masclista de qualsevol tipus en qualsevol àmbit. 

✓ Volem una Esparreguera segura i lliure de violència masclista, per 

això crearem protocols de prevenció contra la violència 

masclista, acompanyament i actuació a nivell municipal. 

✓ Establirem mecanismes per prevenir i combatre el masclisme, la 

LGTBIfòbia i la discriminació per raó de gènere i orientació 

sexual en tots els àmbits, sobretot en el laboral i l’esportiu. 

✓ Establirem mesures de suport, acompanyament i inclusió per als 

infants amb diversitats funcionals en el camp de les activitats de 

lleure, integració esportiva, etc. 


