BUTLLETÍ D'ESQUERRA ESPLUGUES DE LLOBREGAT

esquerra El Torrent
Presentació de la llei del comerç de Catalunya

Esquerra es reuneix amb
els botiguers d'Esplugues

La Llei de Comerç, una eina al servei del comerç de proximitat.
REDACCIÓ

La Generalitat ha elaborat una Llei de
Comerç per garantir la pervivència del
comerç tradicional a Catalunya davant de
les directives europees que amenaçaven
el teixit comercial de les nostres ciutats.
Aquest seria un bon titular per resumir
l’acte celebrat a Esplugues amb la
presència, com a ponent, de Gemma
Puig, Directora General de Comerç del
Departament d'Indústria, Universitat i
Empresa.
Amb aquesta el departament dirigit pel
Conseller Josep Huguet defineix en
quins espais de les ciutats es pot portar a
terme activitat comercial, obligant així a
que les grans superfícies es vegin
obligades a superar els mateixos
obstacles que qualsevol persona
emprenedora a l’hora d’obrir el seu negoci.
Cada ciutat i poble català ha definit la seva
trama urbana consolidada com a lloc on
es pot generar activitat comercial, deixant
de banda els terrenys definits com a
industrials, on fins ara es creaven centres
comercials allunyats dels nuclis urbans i
que feien una competència deslleial al
comerç tradicional de proximitat, ja que
el valor d’aquests terrenys esta molt

per sota del valor dels terrenys
urbanitzables en els nuclis urbans.
Diversos comerciants i representants
d’associacions de veïns van seguir amb
atenció les explicacions de la senyora
Puig, després van expressar les seves
opinions i inquietuds respecte al comerç
d’Esplugues .
Val a dir que la senyora puig també va
insistir en que cal que el comerç, pel seu
propi benefici però també per la seva
vocació de servei, vagi implementant
nous reptes de qualitat i de millora en el
servei al consumidor, fet que suposarà
la modernització del sector comercial
indispensable per ser competitiu davant
els reptes del hàbits de consum de la
ciutadania.
El regidor d’ERC, Jordi Figueras, va
fer una breu intervenció per explicar les
mancances en política comercial del
nostre Ajuntament, fent esment, entre
altres coses, als 10 anys de retard en
la consolidació de les zones
comercials espluguines i a una escassa
inversió en matèria d’urbanisme
comercial a la nostra població.
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Opinió
Els eixos comercials:
el Futur del comerç
a Esplugues
Parlar del futur del comerç a Esplugues
és parlar de persones emprenedores
què, amb el seu propi esforç, van creant
espais vius, llocs de treball i serveis a
la ciutat. Parlem de persones
emprenedores, ja que des de
l’Ajuntament d’Esplugues s’han portat
a terme molt poques actuacions
encaminades a millorar el comerç de la
ciutat o a crear espais dignes pel
desenvolupament d’activitats
econòmiques. Ha calgut tot un Pla de
Barris a Can Vidalet, amb intervenció
de la Generalitat, per que arribés la
senyalització de la zona comercial al
barri i per que l’Ajuntament dediqués un
mínim esforç per aplicar polítiques de
dinamització comercial. No podem
oblidar que el comerç no és únicament
un negoci privat, és també un servei
indispensable a qualsevol població.
Esperem que els nostres governants
aprenguin de l’experiència a Can
Vidalet per portar a terme actuacions
similars a la resta de barris.
Ens cal un Pla d’usos comercials , per
definir quin tipus de negocis s’admeten
en determinades zones i evitar una
saturació d’oficines amb poca vida
comercial. Ens calen millores encara en
el barri de La Plana, urbanitzat de nou
només en una tercera part, i ens cal
posar en marxa el projecte de zones
comercials que manté l’actual govern
municipal a algun oblidat calaix de
l’Ajuntament

JORDI FIGUERAS I BOFILL

Regidor d'ERC-AM
a l'Ajuntament
d'Esplugues

Oposició

Entitats

Modifiquen els pressupostos a
dos mesos de la seva aprovació

La Coloma comença
a celebrar el seu
150 aniversari
La Societat Coral Centenària La Coloma
celebra enguany el seu 150é aniversari
amb una sèrie d’actes que es faran durant
tot l’any. La Coloma és l’entitat més antiga
d’Esplugues, per aquest motiu el nostre
regidor, Jordi Figueras, va sol·licitar que se li
atorgués la Medalla d’Or de la ciutat
durant l’any 2006, any del centenari de
l’Avenç . Finalment, per unanimitat de tots
els grups polítics de l’Ajuntament, se li
concedirà enguany la màxima distinció de la
nostra ciutat. També des de ERC hem
demanat que se li concedeixi la Creu de
Sant Jordi per la meritòria tasca que La
Coloma ha portat a terme a Esplugues
durant la seva llarga trajectòria social.

Els presupostos municipals d'enguany. Un altre nyap?

Properes activitats:
REDACCIÓ

Aquest mes de març veiem diverses
actuacions que modifiquen un pressupost
aprovat el mes de gener. Veiem com el
PSC fa cas d’ERC i manté les partides
destinades a donar suport a les entitats de
serveis socials i discapacitats, posant
en entredit la política de mantenir la
despesa en política social que deia PSC.
Es torna a modificar reduint el sou de
determinats alts càrrecs municipals que
ho recuperaran en anys posteriors.

La despesa en matèria de cultura i
joventut també es modifica, ja que estan
especulant en reduir els convenis entre
el 5% pressupostat i un possible 7% que
algunes entitats patiran. Amb
aquestes modificacions, que afecten els
pressupostos de forma global, el PSC
reafirma la seva tendència a fer anar el
pressupost com si l’Ajuntament no fos
una institució publica sotmesa al
control dels grups de l’oposició.

7 de maig 21:00: Concert de Gospel al Casal
Robert Brillas
23 de maig 9:30: Trobada de Cors al Pou
d'en Fèlix
12 de juny 21:00: Concert al Pou d'en Fèlix
11 de juliol 12:00: Acte central de l'aniversari
11 de setembre: Diada Nacional
18 de setembre: Inauguració d'exposició a
Can Tinturé
10 d'octubre: Ballada de Sardanes
24 d'octubre: Aplec de corals del Baix
Llobregat

Mobilitat
La gran nevada a Esplugues
REDACCIÓ

La plaça dels Capgrossos el 8 de març

Molta gent d’Esplugues va viure amb
alegria l’arribada de la neu als nostres
carrers, malgrat tot després varen
començar a arribar els problemes amb
la circulació de vehicles. Des d’aquí
volem felicitar a tot el personal de
l’Ajuntament d’Esplugues que va
treballar de valent per garantir l’accés
a diverses zones i també volem
denunciar, altra vegada, que no existeix
cap tipus de grup de Protecció Civil a
Esplugues. Volem recordar que

ja varem tenir problemes de col·lapse en els
serveis municipals l’any passat amb la
ventada, enguany s’han reproduït els
problemes amb la neu. ERC va demanar
l’any 2005 que es crees un grup de
Protecció Civil, l’actual equip de govern
continua llogant el servei de protecció civil
a una empresa per grans esdeveniments
com la cavalcada de reis, dissortadament no
en cas d’emergències com les que hem
viscut durant dos anys seguits.

Govern
Departament d'Acció Social i Ciutadania
amb les noves famílies

El Govern de la Generalitat ha aprovat el
decret de desplegament parcial de la llei
18/2003 de suport a les famílies, a
proposta del Departament d'Acció Social
i Ciutadania. Aquest és un impuls polític
al reconeixement legal de les famílies
monoparentals i, per tant, de la diversitat
familiar existent. Un pas polític i social
molt important que és pioner a l'Estat
espanyol i de referència a Europa. un
cop més Catalunya, el Govern de
Catalunya,

Les noves famílies són
una realitat i una prioritat
d'aquest govern

es posa al capdavant en l'impuls de
polítiques socials avançades i equitatives.
En aquest decret l'aspecte més important és
el reconeixement legal de la realitat
monoparental, per tal d'equiparar-la en
avantatges a les famílies nombroses i
destacar la importància del creixement
d'aquesta realitat familiar. Les famílies
monoparentals, són aquelles que estan
formades per un o una o més fills o filles
menors que conviuen i depenen
econòmicament d'una sola persona. A partir
d'aquesta definició el decret reconeix les
diferents tipologies de famílies com ara, la
constituïda per una persona vídua o en
situació equiparada, una persona que té la
guarda dels fills o filles no percep pensió per
aliments, víctimes de violència masclista,
o persones amb fills o filles que ha patit
abandonament.
Aquestes són diferents realitats existents
actualment i que han quedat al marge de
polítiques oficials de família que no recollien
la diversitat social de les famílies, una
realitat en creixement i una diversitat
enorme. El decret va més enllà de la creació
d'un títol per a totes les famílies però cal
destacar aquest reconeixement legal és fer
un reconeixement polític de la diversitat i
de les dificultats que moltes famílies
monoparentals tenen en el dia a dia, una
realitat que cada vegada és més gran i
diversa en si mateixa.

Dones
8 de març: Sopar de les Dones d'Esplugues 2010
El dia 6 de març es va celebrar, al Casal
Robert Brillas, el sopar anual de les
dones, per commemorar el 8 de març dia
internacional de les dones.
Ja fa 8 anys que s’organitza aquest sopar
que s’ha anat consolidant com l’espai de
trobada més festiu de les dones d’
Esplugues, ja que en realitat és l’únic
moment de l’any en que les dones amb
diferents sensibilitats, diferents
procedències i ideologies, d’Associacions
de dones o militants de partits polítics, en
definitiva les dones d’Esplugues podem

compartir una festa autoorganitzada
per nosaltres mateixes, on poder
apropar-nos i sobretot conèixer-nos, ja
que és a partir del coneixement de les
demés que aprenem a respectar-nos i
estimar-nos.
Enguany ens vam reunir més de 100
dones de diferents associacions, partits
polítics i no afiliades, totes amb ganes
de gaudir d’un excel·lent sopar, vi, cava i
ball final. Hem de felicitar a les
companyes encarregades de l’organització per la tasca que fan cada any.

D’altra banda però hem de denunciar el
silenci premeditat que des de l’
ajuntament d’Esplugues s’ha fet d’aquest
acte, negant la seva publicitat i crònica
posterior, a la revista El Pont i a l’Agenda.
No per silenciar-ho deixa d’existir, això ja
ho sap qui ens governa, també saben que
les dones tenim la saviesa adquirida de
molts anys de silenci sistemàtic...
sobreviurem a un silenci més i l’any vinent
tornarem a celebrar la festa de les dones
d’Esplugues, i en serem moltes més.

Local

Consulta popular 20J

Aprovada la moció
d’esquerra sobre el
pàrquing del c. Dr Turró

Esplugues decideix
et demana col·laboració

En el ple de març es va aprovar la
moció d’ERC on es demanava que es
dignifiques el pàrquing existent al
costat de la Biblioteca Central pare
Miquel d’Esplugues. Actualment la zona
es troba plena de sots que dificulten la
circulació i aparcament de vehicles La
moció va ser aprovada per unanimitat
de tots els grups polítics i així es
solucionarà una llarga reivindicació de
l’AA VV del Gall així com de diversos
veïns i veïnes a qui l’Ajuntament no feia
cas des de fa anys.

La Crònica de la Vida
d'Esplugues fa 60 anys

Volem aprofitar aquestes línies per
felicitar a la publicació local Crònica de
la Vida d'Esplugues que des de fa 60
anys deixa constància de les petites i
grans histories de la nostra vila.
Esperem que la Crònica continuï amb
aquesta tasca tan necessària, que
desitgem que segueixi en el futur amb
tanta empenta com fins ara.

esquerra EL TORRENT

és una publicació d'Esquerra-Esplugues de Llobregat
Redacció Executiva local

El regidor Jordi Figueras visitant una paradeta informativa davant del mercat

Amigues i amics,
Fa uns dies us vam notificar que
Esplugues decideix havia obert un
compte corrent per tal de poder
anar fent front a les despeses que
ja des de l'inici s'han començat a
generar. De moment, hem fet front
a la impressió dels díptics, als
cartells i al mailing que vam fer per
tal de presentar la plataforma a la
població a les entitats i partits
polítics. Les despeses més
immediates per a la setmana que ve
seran l'elaboració de tres pancartes,
l'impressió de 5.000 díptics i
material divers de difusió.
Des de la comissió de tresoreria
s'estan estudiant possibles vies
d'ingressos. Mentrestant, però, la
Coordinadora d'Esplugues
decideix ha acordat de demanar a
les entitats i partits polítics que
col·laborin econòmicament, en la
mesura del possible, amb la
plataforma.

Esquerra-Casal Republicà Aurora Bertrana
Crer. Vallerona, 40
08950 Esplugues de Llobregat
Telèfon 617 765 905
esplugues@esquerra.org
www.esquerra.cat/esplugues

Volem demanar-vos també, com a
gent més implicada en aquest
projecte, que feu algun tipus
d'ingrés, per petit que sigui, al
compte corrent d'Esplugues
decideix. Som conscients que els
temps actuals no ens permeten
gaires "alegries econòmiques", però
insistim que no importa la quantitat,
sinó que entre tots plegats puguem
col·laborar a fe front a les despeses
que poc a poc es van acumulant.
Us recordo el número de compte:

Entitat:BBVA
0182 4243 63 0201522391
Gràcies una vegada més.
Jaume marfany
Responsable de comunicació
Esplugues decideix

