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Gent per Esplugues

  Les AREs en entredit

Els fets i la història avancen frenètica-
ment. Han passat moltes coses en
aquest país durant aquest període de
poc més d’un any i mig. L’estiu de
2009, ningú, absolutament ningú, no
hauria pogut predir tot el que ha estat
succeint en aquests 17 mesos.
Barcelona ha tancat un cicle que es va
iniciar en una petita població de la
comarca del Maresme. Molts de nosal-
tres, hem pogut ser protagonistes d’una
etapa històrica sense precedents que
marcarà amb tota seguretat el futur
d’aquest país.
El proper 30 d’abril s’iniciarà la se-
qüència lògica del dia després de les
Consultes: la Conferència Nacional
per l’Estat propi  i l’inici del procés
constituent de l’Assemblea Nacional
Catalana.
El dia 30 es posaran les bases d’a-
quest nou procés del qual destacaria
dos punts importants: d’una banda, el
fet que sigui un moviment on només
s’hi pugui participar a títol personal i, de
l’altra, el gran repte que es planteja:
aconseguir una majoria social que doni
suport a la independència d’aquest
país.
 “El que pretenem a partir d’ara, amb el
procés que es posarà en marxa després
d’aquesta Conferència, és que la resta
de ciutadans del país, els qui fins ara no
s’han manifestat favorables a la
independència política de la nostra
nació, s’incorporin al debat que els
proposem...”.
Més informació a:
http://www.assemblea.cat
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Les àrees residencials estratègiques no s'adeqüen a la realitat actual

aposta tant decidida per mantenir
aquelles politiques que més ens han
empobrit.
Pensem que molts ajuntaments
depenen del “totxo” per mantenir
equilibrats els seus pressupostos i ara,
amb la congelació de la construcció,
ajuntaments com el d’Esplugues 
pateixen per garantir l’equilibri en els
seus comptes davant la  davallada de
l’activitat constructiva.

Caldrà doncs tornar a  plantejar les
previsions de futur sobre Can Cervera i 
Montesa,  oblidant-nos d’especular
amb el sòl i les requalificacions
urbanístiques  per plantejar un nou
model de creixement urbà, que afronti
un equilibri  entre l’activitat
emprenedora, ja sigui de caràcter 
industrial o de  serveis, i les noves
construccions d’habitatge, aconseguint
mantenir  l’equilibri i la cohesió  d’una
població que no es mereix ser
convertida  en un verd suburbi d’alt
standing.

Sembla ser que la Generalitat tirarà enrere
el plantejament de les àrees residencials
estratègiques, ARE, fet que pot
comportar eliminar les dues previstes a
Esplugues, la de Can Cervera i la de 
Montesa, reduint de forma important el
nombre d’habitatges de promoció publica
previstos de fer a Esplugues.

Com a regidor aplaudeixo la possibilitat
d’evitar un altre disbarat urbanístic, ja
que hem de recordar que les ARE a
Esplugues significaven doblar la densitat
urbanística amb la sospitosa practica de 
requalificar terrenys industrials,
d’equipaments o de zones verdes  per
aconseguir sol urbanitzable sota l’excusa
d’aprofitar aquest creixement per
aconseguir un 50% d’habitatge públic,
recordem que d’aquest 50% un 30% era
realment habitatge públic i el 20% restant
de preu concertat amb les mateixes
constructores.
Després de veure la crisi actual agreujada
per la bombolla immobiliària resultava
difícil d’entendre que Esplugues fes una
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ERC ha presentat al·legacions al regla-
ment de sol·licitants de pisos de promo-
ció publica d’Esplugues. La proposta
socialista vol deixar sense drets les
persones adjudicatàries dels pisos de
Ca n’Oliveres que queden a la reserva
per substituir a aquells que renunciïn als
pisos que els hi van tocar en sorteig
l’any 2008. Per ERC les bases del con-
curs del Pla d’habitatge encara son
vigents fins que no s’adjudiqui la
promo- ció de Ca n’Oliveres i que
encara no s’han construït. 

és una publicació d'Esquerra-Esplugues de Llobregat

Redacció Executiva local

en intentar la mediació i la
concòrdia entre el propietari del
restaurant i el veïnat. 

El resultat d’aquest cas ja el
sabem.

No és l’únic cas similar a
Esplugues, podríem parlar d’altres
establiments que han sofert la 
pressió veïnal, justificada o no
justificada, entenem, malgrat tot,
que  el paper dels responsables
politics d’un ajuntament han d’anar
més enllà  del compliment de la llei i
que cal aplicar el sentit comú per
evitar  l’assetjament que molts
cops pateixen els emprenedors 
que posen un  negoci a la nostra
ciutat. 

Dissortadament qui ens governa no
aplica el  sentit comú ni assumeix
responsabilitats, ja que la culpa
sempre és dels  demés, mai d’ells,
ja sigui per acció o per omissió.
 

Carme Porta,
medalla d'or de l'Avenç

Breus

Ha actuat correctament
l’ajuntament d’Esplugues respecte
al restaurant Wok Han? 

Aquesta pregunta quedarà a l’aire
ja que la resposta és molt més
complexa del que podríem
imaginar-nos a priori. 

Cal dir que el veïnat tenia raó en
queixar-se de les olors, però també
cal dir que el mateix veïnat va posar
totes les objeccions possibles per
impedir millorar les instal·lacions.

El paper de l’Ajuntament ha estat
estricte i sempre dintre de la
legalitat, malgrat tot veiem que ha
faltat una cosa imprescindible, 
buscar solucions als problemes en
lloc de buscar únicament els
defectes en les instal·lacions.
Creiem que les directrius politiques
eren clares, comprovar
exhaustivament el compliment de la
llei i, en canvi, ni un sol esforç 

Jordi Figueras

Comerç

Durant la inauguració de les obres de
remodelació del Centre Cultural
L'Avenç el 29 d'abril, Carme Porta, ex
Secretària de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania de la Generalitat,
rebrà la Medalla d'Or de l'Avenç per
part del president del centre cultural 
Sergi Requesens, en agraiment pel seu
suport a l'entitat centenaria.

Al·legacions al
Pla d’habitatge

Esquerra-Casal Republicà Aurora Bertrana
Crer. Vallerona, 40
08950 Esplugues de Llobregat
Telèfon 617 765 905
esplugues@esquerra.org
www.esquerra.cat/esplugues
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Permís d'obertura del
Wok Han
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