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esforços amb la  resta  de partits per
cercar solucions i no  establir
diferències. Lamentem que no hagi estat
acceptat ni la rotació  d’empreses que 
contracta Progeser, empresa mixta 
participada per l’Ajuntament, o el  propi
Ajuntament, que les principals  compres

Esplugues de Llobregat

esquerra El Torrent

ERC va presentar una sèrie de propostes
per encarar la crisi econòmica,   fomentar
l’economia local i procurar posar eines
per combatre l’atur a   Esplugues.
Algunes d’aquestes propostes han estat
incorporades dins del   document i altres
no, però hem cregut oportú sumar

BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

de  l’Ajuntament es facin a  Esplugues, que
es recuperi al Consell   econòmic i   social o
que es  canviï el futur del  polígon industrial
de   Montesa  que  es vol  convertir en un
nou barri  residencial.

Propostes pacte d’ocupació i comerç
-Creació d’un viver d’empreses, locals amb
uns serveis mínims, per a joves que vulguin
muntar el seu primer negoci.
-Rotació    entre empreses locals a l’hora
d’adjudicar petites obres de millora o   
reforma a càrrec de l’Ajuntament o
Progeser. (empreses de  construcció,  
pintures, fusteria, metal·listeria, etc.)
-Que el vestuari del personal municipal es
compri a Esplugues.
-Considerar les necessitats de personal o
tecnificació de les empreses d’Esplugues a
l’hora d’establir plans de formació.
-Plantejar    la necessitat de tornar a crear el
Consell econòmic i social a    Esplugues,
amb representants empresarials, sindicals,
associacions de    comerciants i
representants politics locals, com a eina de
coneixement i    intercanvi d’inquietuds i
experiències.
(continua a la pàg. següent).

Esquerra presenta les seves
aportacions al Pacte per l’ocupació

DRET A DECIDIR

aconseguir que Esplugues s’adhereixi a la
campanya “Enllaçats per la Llengua” 
(http://exllengua.blogspot.com/) enfront de la
proposta del govern del PP en referència a
la nova llei d’educació que s’està tramitant.
La moció, que va rebre el suport de tots els
grups municipals llevat del PP, contempla
que es posi un llaç, format per la senyera, a
la façana de l’Ajuntament.
Al mateix ple, es va aprovar per  unanimitat
amb el suport de tots els grups municipals,
una moció en conmemoració del 8 de març,
Dia Internacional de  les Dones.

El ple dóna suport a la declaració de sobirania

Al ple municipal del mes de març es va
aprovar una moció en suport a la 
declaració de sobirania i el dret a
decidir del poble de Catalunya aprovat
pel Parlament per instar a la Generalitat
a “iniciar un diàleg amb el govern de
l’Estat per tal de possibilitar la
celebració d’un consulta a la ciutadania
catalana per decidir sobre el seu futur”.
La moció va tenir els vots de PSC, CIU,
ICV i ERC.
Enllaçats per la llengua
ERC va presentar una moció per
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(segueix de la pàg. anterior)
-Retirar  la  proposta  de  l’ARE  de  Montesa  i 
promocionar  aquesta  zona  industrial  com  a 
prioritat d’un PEMU.
-Establir  amb  les  associacions  de  comerciants 
locals  i  els  comerciants  de  les  diferents  zones 
comercials  activitats  encaminades  a  la 
dinamització i potenciació de les diferents zones 
comercials.
-Reorientar  l’oficina  de  comerç  a  orientar  a 
possibles  persones  interessades  en  crear  nous 
comerços  a  partir  de  les  mancances  de 
determinat  tipus  de  comerç  a  cada  zona 
comercial  (inventari  de  comerços  per  zones  i 
barris) fent un estudi del comerç a Esplugues i les 
seves potencialitats per sectors professionals i les 
mancances actuals.

Bateria  de  preguntes  sobre 
l’estat del poliesportiu de La 
Plana
Després de la inauguració del poliesportiu de Les 
Moreres la gent gran d’Esplugues continua fent 
gimnàstica a La Plana, però amb unes condicions 
bastant  precàries.  La  neteja,  responsabilitat  de 
Duet Esports, no és satisfactòria i continuen els 
problemes per  utilitzar  les  dutxes.  Contrasta  el 
bon estat dels espais de La Plana que depenen 
únicament  de  Duet  Esports  en  comparació  els 
espais  que  encara  ocupa  l’Ajuntament 
d’Esplugues. Des d’ERC demanem que l’activitat 
de gimnàstica per la gent gran es traslladi l’abans 
possible a Les Moreres i Duet faci les inversions 
que han de fer a La Plana. Si no es porta a terme 
el trasllat des d’ERC demanaren que es revisi el 
conveni  entre  Duet  i  l’Ajuntament,  ja  que  els 
objectius  d’aquest  conveni  no  s’estan  complint 
per cap de les parts.

Aprovació del pressupostos 
municipals de 2013
A  Esquerra  no  donem  suport  als  pressuposts 
d’enguany per diversos motius:
Presentem  algunes  propostes  d’estalvi,  que  no 
són acceptades pel govern municipal, com ara
Replantejar  les dedicacions exclusives dels 
electes  a  partir  dels  projectes  de  ciutat  a 
desenvolupar,  proposta  de  suprimir  dues 
dedicacions  exclusives  i  canviar-les  a  dues 
dedicacions parcials  de 80 hores mensuals,  per 
tant reduir de 5 a 3 dues d’aquestes dedicacions 
exclusives i passar-les a mitja jornada.
Rebaixa en l’aportació als grups municipals 
d’un  10%  els  primers  que  hem  de  donar 
exemple  d’austeritat  econòmics  som els  partits 
polítics,  i  afavorir  que  aquest  estalvi  vagi 

directament  a  les  associacions  i  entitats  de  la 
ciutat. No pot ser que la partida d’inversió més 
important  de  1.779.000  €  destinada  a  millores 
dels barris en obres, no es concreti ni defineixi, 
creant dubtes d’execució i desenvolupament.
Una  vegada  més  queda  clar  que  no  hi  ha  un 
disseny  i  model  de  ciutat.  En  Jordi  Figueras 
reclama  que  un  Pla  d’actuació  municipal  que 
seria  la  guia  que  els  regidors  de  l’oposició 
tindrien per poder fer servir com a full de ruta de 
les actuacions i decisions a executar per l’Equip 
de Govern.
Les 13 propostes les podeu consultar a la nostra 
web a www.esquerra.cat/esplugues i a 
http://locals.esquerra.cat/esplugues/document/40
46

ERC es posiciona en contra 
del pla per construir una 
escola dels Legionarios de 
Cristo a Esplugues
Per dues vegades ERC s’ha posicionat en contra 
de  la  modificació  del Pla  General  Metropolità 
(PGM) per permetre la construcció d’una escola, 
promoguda  per  la  Congregación  de  los 
Legionarios de Cristo, atès que es vol situar a Can 
Juncadella (Casal del Cris), finca afectada per la 
protecció del  futur Catàleg històric d’Esplugues. 
Segons el  regidor Jordi  Figueras primer s’hauria 
d’aprovar el catàleg i, posteriorment, plantejar si 
és o no és possible la modificació del PGM per fer-
hi l’escola. Des d’ERC seguim lamentant la manca 
de sensibilitat del PSC sobre el patrimoni històric
esplugui.

Al·legacions  al  catàleg  de 
protecció 

Esquerra  ha  presentat  30  al·legacions  a  la 
proposta  de  protecció  del  patrimoni  històric 
d’Esplugues. La major part de propostes son en 
referència a cases que quedaven excloses de la 
proposta  del  govern  municipal  i  que  mereixen 
entrar en l’àmbit de protecció o formar part de 
determinats conjunts. Les principals al·legacions, 
segons  el  regidor  Jordi  Figueras,  és  que 
s’incorporin  els  criteris  de  protecció  del  futur 
catàleg  i  la  legislació  corresponent  a  més 
d’incloure  les  descripcions  històriques  i 
arquitectòniques  de  cada  finca,  documentació 
relatada  en  la  proposta  d’inventari  presentat  a 
l’Ajuntament  i  que,  sorprenentment,  no  s’ha 
incorporat  en  la  proposta  de  catàleg  presentat 
pel propi Ajuntament.

http://locals.esquerra.cat/esplugues/document/4046
http://locals.esquerra.cat/esplugues/document/4046
http://www.esquerra.cat/esplugues


Adhesió  a  l’AMI  Associació  de 
Municipis per la Independència

Durant  tot  l’any,  el  treball  del  dia  a  dia  dels 
components  de  l’Assemblea  és  admirable,  a 
través  dels  actes  com  els  Diàlegs  per  la 
Independència, que un cop al mes es   realitzen 
amb  la  col·laboració  de  l’Avenç.  mitjançant 
diferents debats o projeccions de pel·lícules. El 8 
de setembre de 2012 va passar per Esplugues la 
Marxa  per  la  Independència  convocada  per 
l’Assemblea Nacional  Catalana.  A les  portes  de 
l’ajuntament els regidors de CiU, ICV-EUiA i ERC 
van  recollir  de  mans  dels  representant  de 
l’Assemblea a Esplugues la proposició ciutadana 
per què l’ajuntament d’Esplugues s’adhereixi a 
l’Associació  de  municipis  per  la 
Independència (AMI),  proposta  que  dies  més 
tard els mateixos partits van presentar i defensar 
al  Ple  Municipal  de  l’ajuntament  en  forma  de 
moció conjunta. Van votar-hi en contra PSC i PP.

La nova imatge de “EL PONT”

Fruit  de  mesos  de  negociació  amb  el  govern 
municipal, per fí  la revista pública municipal ha 
fet  uns petits  canvis.  Mesos abans,  l’Associació 
de Veïns i  Veïnes d’Esplugues va presentar una 
proposta ciutadana;  amb el  suport  dels  nostres 
vots i els d’ICV no va haver-hi prou per aprovar-la. 
Mesos després  els  diferents  grups de  l’oposició 
ens posem finalment d’acord per presentar una 
proposta  al  govern  municipal.  Les  negatives 
inicials del PSC de modificació de “EL PONT” feien 
preveure que el projecte no tiraria endavant. Els 
insistents  arguments del  regidor  Enric  Giner en 
defensa  de  la  gairebé perfecció  de  “EL  PONT”, 
aferrant-se  als  diferents  premis  rebuts,  (la 
majoria  atorgats  per  altres  administracions 
governades o dirigides pel PSC), van fer que els 
partits  a  l’oposició  aportéssim  més  idees  i 
arguments  per  reafirmar-nos  en  la  defensa  del 

canvi  de  model  de  “EL  PONT”,  amb  la 
col·laboració  d’un  professional  i  periodista 
especialitzat en publicacions locals. Finalment, va 
ser  el  mateix  PSC  qui  va  proposar  una 
professional  qualificada  per  analitzar  la  revista, 
donant la raó en la majoria dels  arguments  de 
l’oposició.  I  no  tenint  més  remei  el  govern 
d’admetre,  que  tot,  absolutament  tot,  es  pot 
millorar, encara que ratlli la perfecció , ara tenim 
una  revista  millorada  i  que  hem  de  seguir 
millorant. Des d’aquestes línies us recordem que 
podeu  participar  a  la  revista  “EL  PONT” 
obertament  amb els  vostres  escrits  o  cartes  a 
l’apartat de participació ciutadana.

Rebutjem el  tancament de les 
línies de P3 a Esplugues

Davant l’anunci  del  Departament d’Educació de 
tancament de les línies de P3 a Esplugues, el 5 
de  març  es  va  convocar  una  manifestació  en 
defensa de l'escola pública i en contra d'aquesta 
decisió, on van participar centenars de persones 
amb  samarretes  grogues  amb  el  lema  "SOS 
ensenyament públic de qualitat", ja que aquestes 
retallades  afecten  centres  públics  com  el  Joan 
Maragall i el Folch i Torras. Des d’ERC reiterem el 
nostre compromís i defensa de l’escola pública i 
de  qualitat.  Al  Ple  del  mes d’abril  s'ha aprovat 
una moció conjunta del PSC, ICV i ERC en defensa 
de l’escola pública i  la seva qualitat,  demanant 
que  el  govern  de  l’Estat  i  la  Generalitat 
inverteixin  els  diners  necessaris  pel  seu 
manteniment i en suport del MUCE (Marc Unitari 
de  la  Comunitat  Educativa)  en  la  setmana  de 
lluita per l’escola pública. Aquesta moció també 
és  una  resposta  a  les  actuals  polítiques  de 
mantenir els concerts amb les escoles privades 
d’elit  i  retallar  l’oferta  d’escoles  públiques.  ERC 
també va tornar a preguntar sobre les línies de 
P3 pel curs 2013-2014, atenent al compromís de 
mantenir-les si hi havia prou preinscripcions.



L'estratègia per a la consulta
La situació social i econòmica del nostre país és 
tan dramàtica que estem obligats a convocar una 
consulta com més aviat millor. És per això que el 
23  de  gener  d’enguany  el  Parlament  de 
Catalunya  va  aprovar  una  declaració  de 
sobirania.  I  també és  per  això que,  en part,  la 
cambra  catalana  està  debatent  la  Llei  de 
consultes  i  la  Llei  electoral,  que  ens  ha  de 
permetre  tenir  una  sindicatura  electoral  pròpia. 
Com  que  estem  davant  d’un  escenari  molt 
complicat, la nostra estratègia —de fet, diria que 
la  nostra  obligació—  és  dotar-nos  de  totes  les 
eines possibles perquè, si es dóna el cas, estiguin 
disponibles
Al mateix temps que ens proporcionem tots els 
instruments  jurídics  que  podem,  també  estem 
treballant  per  augmentar  —encara  més—  la 
legitimitat  interna  a  favor  de  la  consulta.  En 
aquest  sentit,  amb la  resta  de  partits  que  han 
votat  a  favor  de  la  consulta,  estem gestant  el 
Pacte  Nacional  pel  Dret  a  Decidir,  que  agrupa 
totes  les  entitats,  sindicats,  organitzacions 
empresarials  i  institucions  a  favor  de  posar  el 
futur del país en mans dels ciutadans.
Per la seva banda, el Govern ha creat el Consell 
Assessor per a la Transició Nacional, que ha de 
garantir, en cas que els ciutadans optin per la 
independència,  que  el  país  es  posi  en  marxa 
immediatament  després  —planificar  la  hisenda 
pròpia, la seguretat social catalana, el Banc de 

Catalunya, l’ordenament jurídic transitori, l’ordre 
públic i la defensa, la gestió dels recursos
energètics, etc.
D’altra banda, hem d’intentar pactar com farem 
la  consulta  amb  l’Estat  espanyol,  atès  que  els 
països avançats aborden aquestes qüestions amb 
rigor democràtic. Hem de poder explicar al món 
que  ho  hem  intentat  tot:  reformar  l’Estatut, 
negociar un pacte fiscal i pactar la consulta, i que 
malgrat  el  nostre  esforç  ingent,  el  Govern 
espanyol es nega sistemàticament a dialogar.
Tanmateix, si Madrid es nega a pactar la consulta, 
és evident que haurem d’avantposar la voluntat 
dels  ciutadans  a  la  Constitució  espanyola,  atès 
que, per sobre de tot, inclòs evidentment de la 
Constitució, hi ha la voluntat popular. Si podem, 
la  voluntat  popular  s’haurà  d’expressar  en  una 
consulta  o  en  un  referèndum.  Però  si  l’Estat 
espanyol ho impedeix, la comunitat internacional 
entendrà  que  convoquem  unes  eleccions 
plebiscitàries  amb  un  compromís  explícit  dels 
partits a declarar la independència al Parlament. 
Decidir el futur polític és un dret dels ciutadans, i 
esperem que no només es pugui fer al Principat, 
sinó que també, i aviat, al País Valencià i  a les 
Illes Balears.

Marta Rovira
Secretària general d’ERC
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