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ELS TEMPS ESTAN CANVIANT
Els temps canvien. Després de molts anys del 
mateix partit governant a Esplugues, enguany 
com mai tenim l’oportunitat que noves formes 
de fer política entrin a l’Ajuntament de la nos-
tra ciutat.

Els nous aires que es respiren a Catalunya, 
dins del procés independentista actual, tam-
bé han d’airejar el nostre Ajuntament, amb l’ai-
re resclosit de trenta anys del mateix govern 
municipal. L’objectiu principal d’ERC a Esplu-
gues és incorporar aquestes noves formes de 
fer en tots els àmbits, tant a dins com a fora 
del consistori, i aquest programa n’és el primer 
exemple: s’ha fet mitjançant el treball conjunt 

d’amics, militants i ciutadans que han volgut 
dir-hi la seva. D’aquesta manera, ha sortit un 
programa ric i divers que intenta humanitzar 
la política i acostar-la al màxim a les necessi-
tats i demandes dels espluguins.

El programa electoral d’ERC està concebut 
i confegit amb aquesta voluntat i travessa els 
quatre grans blocs en què s’estructura: repu-
blicanisme, cohesió, sostenibilitat i emprene-
doria. Volem canviar Esplugues i les inèrcies 
que s’arrosseguen de fa molts anys. Per això, 
hem començat amb aquest programa, que es-
perem desenvolupar a dins de l’Ajuntament si 
ens dónes el teu suport i confiança.

Els temps estan canviant, tant a Esplugues 
com a Catalunya, una ventada que ha de reno-
var els aires viciats de tants anys. Comencem a 
construir el nou estat català des dels municipis, 
amb noves idees i els valors republicans que 
ens caracteritzen des de fa dècades.

En les pàgines següents trobaràs les nostres 
propostes per a una Esplugues millor: noves 
ciutats per a un nou país.

Oriol Torras
Candidat a l’alcaldia d’Esplugues
@orioletto

Oriol Torras té 38 anys, és 
veí de la Plana i professor de 
català per a adults. Treballa 
al Consorci per a la Norma-
lització Lingüística. Vinculat 
des de ben jovenet al món 
de l’escoltisme i al món de 
la música, ha format part de 
diverses formacions musicals 
al llarg de la vida. És soci de 
l’Orfeó Català i dels Amics de 
la Música de Santa Magdalena. 
És col·laborador de la secció 
d’opinió de Llobregat Digital. 
Militant d’ERC des de l’any 
2005, actualment n’és conse-
ller nacional, president de la 
Comissió Sectorial de Política 
Lingüística i secretari d’imatge 
i comunicació de la Secció 
Local d’Esplugues.
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PREÀMBUL

«Volem una Esplugues 
republicana i 
d’esquerres, oberta 
i transparent, per un 
poble més cohesionat, 
més emprenedor, més 
sostenible.»

El procés independentista 
actual, entès com a revo-
lució democràtica, s’ha de 
traduir també en la políti-
ca municipal, no només do-
tant de noves i millors eines 
als municipis, sinó sobretot 
fent servir l’energia de la 
societat civil per a un país 
més republicà. Així doncs, 
volem construir una Esplu-
gues on valgui la pena de 
viure-hi, amb un sentiment 
de pertinença fort i amb 
el reforçament dels valors 
d’una democràcia avan-
çada: un poble republicà 
amb un Ajuntament obert i 
transparent, que reti comp-
tes als ciutadans i que els 
involucri en la governança 
i el bé comú, amb el triple 

objectiu de construir una 
Esplugues més cohesiona-
da, més emprenedora i més 
sostenible.

Així doncs, el govern 
de l’Ajuntament ha de ser 
obert per retornar la polí-
tica als ciutadans, lluitant 
contra la corrupció, fent po-
lítiques transversals amb la 
coparticipació de tots els 
espluguins i espluguines, 
que han de poder incidir en 
l’activitat municipal i con-
trolar l’acció de govern.

Una Esplugues republi-
cana i d’esquerres només 
és possible amb la cohesió 
social com un dels pilars fo-
namentals. En aquest sentit, 
l’accés als serveis socials de 
tots els ciutadans i la inver-
sió social en un context de 
crisi econòmica és essenci-
al per vetllar per la igualtat 
d’oportunitats i lluitar con-
tra la marginació. La solida-
ritat social, un principi bà-
sic de l’ideari republicà, s’ha 
d’impulsar des d’un punt de 
vista integral i transversal. 
La participació ciutadana 
també ha de servir per fo-
mentar aquesta solidaritat, 
amb la implicació directa 
dels ciutadans i les entitats 
per lluitar contra la desi-
gualtat: els consells muni-
cipals i les audiències pú-
bliques, en aquesta qüestió, 
són fonamentals.

La cultura catalana, en 
un context de globalització, 
crisi econòmica i com a re-
sultat de la immigració de fa 
uns anys, tots tres elements 
relacionats, ha de ser l’ele-
ment central de la cohesió a 
Esplugues, sempre respec-
tant, entenent i difonent la 
diversitat cultural. A més a 
més, atesa la situació d’Es-
plugues dins l’àrea metro-

politana, a tocar de Barcelo-
na, i l’actuació negligent en 
aquest sentit dels anteriors 
governs municipals, cal es-
timular el sentiment de per-
tinença a Esplugues amb la 
recuperació de la memòria 
històrica espluguina, la po-
tenciació i conservació del 
patrimoni cultural i natural 
i la defensa dels grups de 
cultura popular, defugint el 
folklorisme i enfortint el pa-
per del comerç local de pro-
ximitat i les xarxes associa-
tives.

L’educació és una de les 

eines principals per garantir 
la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats, i des d’Es-
plugues s’ha de defensar 
sense pal·liatius l’ensenya-
ment públic. D’altra banda, 
cal invertir en cultura, per-
què un poble culte és més 
just i lliure. També s’ha de 
garantir que el català és la 
llengua preferent i cohesi-
onadora de la cultura a Es-
plugues, a diferència de la 
pràctica habitual del go-
vern municipal fins ara, que 
no ha tingut la plena nor-
malització lingüística com a 
prioritat.

El desenvolupament sos-
tenible ha de ser el pilar per 
a una Esplugues cohesio-
nada urbanísticament, que 

tingui cura del patrimoni i 
rebutjant les polítiques es-
peculatives i de massifica-
ció urbana que s’han dut a 
terme fins ara i que garan-
teixen el dret a l’habitat-
ge digne a tota la població. 
El desenvolupament local 
sostenible en tots els àm-
bits ha de contribuir a la mi-
llora de la qualitat de vida 
i ha de guiar les polítiques 
municipals. D’altra banda, 
les polítiques de mobilitat 
s’han d’orientar a millorar la 
connectivitat d’Esplugues 
amb l’entorn per mitjà d’un 

transport públic de qualitat 
i amb canvis en la jerarquit-
zació viària en què els via-
nants i els ciclistes en sur-
tin beneficiats respecte al 
transport a motor.

D’altra banda, pel que fa 
a la seguretat, Esquerra Re-
publicana aposta per gene-
rar un marc comú de con-
vivència i civisme basats 
en l’ideari republicà, i per 
mitjà de la coordinació i la 
transversalitat dels depar-
taments de l’administra-
ció local, uns valors que els 
cossos de seguretat han de 
compartir de manera exem-
plar. A més, els agents cí-
vics i els mediadors també 
han d’incidir-hi.

Volem promocionar una 

Esplugues emprenedora 
com a tercera pota de l’Es-
plugues republicana, jun-
tament amb la sostenibili-
at i la cohesió social. En un 
escenari de crisi econòmi-
ca i globalització, el pacte 
local per a l’ocupació amb 
representants de tots els 
agents implicats és essen-
cial. L’Ajuntament ha de ser 
eficaç i exemplar, trobant 
alternatives al finançament 
derivat de l’especulació im-
mobiliària i racionalitzant 
la despesa pública. En la 
mesura que sigui possi-
ble, caldria apostar per la 
societat de la informació i 
l’administració electrònica 
com a estratègia de racio-
nalització dels recursos. La 
transparència municipal i 
les mesures de control són 
essencials per evitar malba-
rataments i possibles casos 
de corrupció. S’ha de donar 
tot el suport al petit comerç 
d’Esplugues, no només com 
a motor econòmic del poble, 
sinó com a model d’identi-
tat i de cohesió del munici-
pi, començant pels mercats 
municipals, sense menyste-
nir l’empresa i la indústria 
i fomentant el treball col-
laboratiu.

«Esquerra Republicana aposta per un marc 
comú de convivència i civisme republicans»
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PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA 
D’ESQUERRA REPUBLICANA

Us presentem una llista molt diversa: una ter-
cera part està formada per militants, una altra 
pel grup de Gent per Esplugues i, la darrera, 
per independents.

Des d’Esquerra d’Esplugues creiem que el 
canvi ara és possible i, en conseqüència, hem 
apostat per una llista plena de gent indepen-
dent que no milita al partit. Gairebé la meitat 
de les persones que formem la nostra candida-
tura no és militant d’Esquerra, i prova que ens 
ho creiem i no fem comèdia és que la segona 
candidata, l’Herminia, és independent.

Ha estat un repte. És el primer cop que as-
sumeixo aquesta responsabilitat com a presi-
denta de la Secció Local, i amb un cap de llista 
nou, l’Oriol.

Avui els polítics són menyspreats i desqua-
lificats en general. No tothom vol ni s’atreveix 
a presentar-se a una llista electoral; prova d’ai-
xò és que més d’una persona ens ha dit que no, 
tot i combregar amb els nostres ideals i fins i 
tot ser-ne militant.

Per això vull donar les gràcies a totes i ca-
dascuna de les persones amb nom i cognoms 
que hi ha en la candidatura: gràcies per ser va-
lents, per donar la cara.

Gràcies a l’Oriol per estar constantment 
aportant idees, gràcies a l’Herminia perquè 
sempre té un somriure, gràcies al Joan pel seu 
equilibri i la tranquil·litat que ens transmet.

Isabel Almató
Presidenta de la Secció Local d’ERC
Esplugues de Llobregat 
@IsabelAlmato

PRESENTEM UNA LLISTA MOLT DIVERSA AMB UNA 
TERCERA PART D’INDEPENDENTS PER CANVIAR LA 
MANERA DE GOVERNAR ESPLUGUES. PERQUÈ ELS TEMPS 
ESTAN CANVIANT, TENIM L’OPORTUNITAT DE CANVIAR 
MOLTES COSES AL NOSTRE POBLE

Gràcies, Jordi, Laura i Teresa, per ser-hi 
sempre.

Gràcies per compartir il·lusions, anhels, 
treball i esforç.

Als que no heu pogut venir a llistes, gràcies, 
perquè això ens ha fet esforçar-nos a treballar 
més i ens ha donat més cohesió al grup.

Crec que tenim la millor llista, potser no la 
que hauríem volgut al principi, però sí la més 
completa.

CANVIEM ESPLUGUES
Estic cansada de sentir que hi ha coses que 
no es poden fer perquè no són legals, perquè 
estan fora del marc establert i de les normes, 
quan hi ha gent que passa gana i que és desno-
nada i humiliada per l’Administració pública 
en pro de les mateixes normes.

Qui ha dit que les lleis i les normes hagin 
de ser sempre justes?

El país, les llibertats i els drets ens els hem 
de construir i defensar nosaltres: el poble, la 
gent. I si un ajuntament no té competències 
per solucionar un problema, doncs se les in-
venta i se les crea.

Si un ajuntament —l’administració més 
propera al ciutadà— no sap donar resposta 
immediata i personalitzada, és que el model 
no serveix.

Si un ajuntament respon al problema d’un 
veí «vagi vostè a l’administració superior per-
què jo no tinc competències», és que no té ga-
nes de treballar i vetllar pels ciutadans.

Si un polític amb càrrec, sigui regidor, regi-
dora o alcalde, ha de mirar al tècnic del depar-
tament per saber si una cosa es pot fer, anem 
malament.

Ens hem acostumat a veure els polítics com 
a administradors del béns i diners de tothom, 
i això ha de canviar. Si els polítics s’estan con-
vertint en un tècnic més, vol dir que el model 
no serveix. Solament nosaltres tenim a les nos-
tres mans poder fer el canvi.

Diuen, sento per aquí i allà, que la paraula 
canvi la fem servir amb massa facilitat i que ja 
no té sentit, que qui la utilitza no és innova-
dor, que ja està massa suada, i jo dic que la pa-
raula canvi solament li fa por i no la vol sentir 
aquell qui no vol cap canvi, que ja li està bé tot 
tal com està. 

Perquè els temps estan canviant, tenim 
l’oportunitat de canviar moltes coses a Es-
plugues.

És a les nostres mans. |

«Només temen la paraula ‘canvi’ i no 
la vol sentir aquells als qui tot ja els 
està bé tal com està»
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ESPLUGUES REPUBLICANA

Volem una ciutat que potenciï la ge-
nerositat, la hospitalitat i la qualitat 
de vida dels ciutadans. Per això:

—Revisarem el protocol d’acollida i 
benvinguda per a tothom que s’ins-
crigui de nou en el padró municipal.

Participació i voluntariat
—Donarem veu a les associacions 

de veïns i als consells municipals.
—Regularem i racionalitzarem el 

funcionament dels consells munici-
pals perquè siguin una millor eina de 
representació ciutadana.

—Dinamitzarem a través del regidor 
de barri les associacions de veïns i els 
agents veïnals perquè siguin una ve-
ritable eina d’interlocució i cohesió.

—Implantarem la democràcia deli-
berativa perquè les consultes a la ciu-
tadania esdevinguin un fet habitual 
al nostre municipi en els processos 
de decidisió d’aspectes clau, com els 
pressupostos, les ordenances fiscals 
o aspectes controvertits a Esplugues.

—Reformularem els pressupostos 
participatius perquè no siguin instru-

mentalitzats per partits polítics o col-
lectius poc representatius.

—Reconeixerem, donarem suport i 
recompensarem el voluntariat com a 
forma de solidaritat entre la ciutada-
nia. Crearem un programa de volun-
tariat municipal per a esdeveniments 
públics i situacions excepcionals.

—Reformarem el Reglament Orgà-
nic Municipal (ROM) per millorar la 
participació de la societat civil orga-
nitzada i la ciutadania en general.

—Possibilitarem la participació no 
presencial als plens municipals a tra-
vés de sistemes digitals o telemàtics.

Entitats
—Racionalitzarem i simplificarem 

el sistema de subvencions i convenis 
municipals.

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

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

—Evitaren la clientelització en el 
sistema de subvencions.

—Activarem l’oficina de suport a les 
entitats.

Seguretat
—Assumirem la seguretat com un 

sentiment de benestar i de qualitat 
de vida.

—Fomentarem la tasca cívica i de 
mediació social de la Policia Local per 
aconseguir que esdevingui un cos ga-
rant dels valors col·lectius, sense per-
judici de les tasques policials comu-
nes que li són pròpies. 

Transparència
—Trencarem l’opacitat de l’Ajunta-

ment, sobretot en l’àmbit de la con-
tractació pública.

—Farem públics al web els sous i di-
etes dels regidors i les aportacions als 
grups municipals, tant provinents de 
l’Ajuntament com d’administracions 
supramunicipals.

—Garantirem una política comuni-
cativa eficient i transparent amb la 
renovació del conjunt mitjans de co-
municació municipals o locals de pro-
ximitat: El Pont, premsa local i co-
marcal, lloc web, televisió i una ràdio 
municipal nova.

—Convertirem en un fet habitual re-
tre comptes del nivell d’acompliment i 
d’execució dels programes d’actuació 
municipals.

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

—Crearem una plataforma electrò-
nica pública per a la centralització de 
les compres a proveïdors i dels con-
cursos públics.

—Impulsarem un codi ètic i d’auste-
ritat. Elaborarem un catàleg i un re-
glament d’ús dels espais i mitjans pú-
blics, incloent-hi vehicles municipals, 
regals institucionals, convits i even-

“Volem que els valors 
d’igualtat, llibertat i 
solidaritat siguin reals i es 
promoguin activament des 
de l’Ajuntament.”

República catalana

Volem que les decisions importants es prenguin entre 
tots i que l’Ajuntament sigui transparent

Volem que les entitats, que demostren la salut de l’associanisme a Es-
plugues, tinguin un sistema de subvencions racional, sense clientelis-
mes i que fomenti l’autogestió  (Foto: Humbert Blanco)
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tuals targetes de crèdit per a càrrecs 
públics. Fiscalitzarem l’oportunitat i la 
despesa dels viatges oficials.

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

Habitatge
—Maldarem per garaintir que el 

dret a l’habitatge sigui una realitat a 
Esplugues.

—Establirem un pla de reutilització 
d’habitatges buits i una borsa d’habi-
tatge públic.

—Farem un pla d’habitatge de llo-

guer social i protegit distribuït homo-
gèniament en diferents barris.

—Estudiarem, amb la participació 
del sector emprenedor, l’habilitació 
de locals comercials sense ús com a 
habitatge per a persones amb mobi-
litat reduïda.

Ensenyament
—Defensarem una educació pública 

i de qualitat com a pilar fonamental 
dels valors de ciutadania, pau, tole-
rància i pensament crític; això inclou 
la garantia i suficiència del sistema 

educatiu des de l’es-
cola bressol fins a la 
finalització dels cicles 
formatius postobliga-
toris i l’educació con-
tinuada de la pobla-
ció adulta.

—Facilitarem el pa-
per gestor de les 
AMPA com a agents 
auxiliars dels centres 
educatius amb el seu 
entorn ciutadà i fami-
liar. Garantirem la su-
ficiència econòmica 
de les AMPA.

—Educarem en la 
igualtat de gènere i la 

prevenció de la violència domèstica 
en totes les seves formes.

—Potenciarem els plans educatius 
d’entorn (PEE) per contribuir a donar 
una resposta integrada i global a les 
necessitats educatives de tot l’alum-
nat, amb una atenció especial als més 
fràgils.

—Previndrem des del sistema edu-
catiu (escola, família i entorn) la pro-
blemàtica relacionada amb el rebuig i 
la discriminació ètnics.

—Aplicarem la tarificació social en 
els preus de les matrícules de les es-

coles bressol, l’Escola de Música i 
les activitats de lleure, amb especial 
atenció als casals i activitats extraes-
colars.

—Lluitarem contra la reducció de lí-
nies en els primers cursos de l’educa-
ció infantil.

Salut i entorn
—Fomentarem els valors de respec-

te a l’entorn, la sostenibilitat i l’efici-
ència energètica.

—Promourem l’activitat física i els 
hàbits saludables. Visibilitzarem i di-
fondrem els circuits i les rutes salu-
dables.

—Vetllarem per la possibilitat d’ac-
cés de tota la ciutadania als ensenya-
ments artístics, amb especial atenció 
als barris més desafavorits.

—Aprovarem l’anomenada «clàusu-
la social» per a tota mena de contra-
ctacions i convenis públics.

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

 
Immigració

 —Adoptarem polítiques inclusives 
d’immigració que tendeixin a garantir 
la igualtat de drets i oportunitats de 
tots els ciutadans.

Sóc d’Esplugues de tota la vida, 
arrelada a aquesta meravellosa 
ciutat en molts camps: familiar, 
amb diverses generacions esplu-
guines per part de mare; cultu-
ral, involucrada en les entitats des 
dels 6 anys; laboral, treballant a 
l’Hospital Sant Joan de Déu; so-
cial, formant part durant una 
època del grup de voluntaris de 
Càrites en l’àmbit de la immigra-
ció, i polític, col·laborant activa-
ment amb Esquerra Republicana 
de Catalunya a Esplugues des de 
fa vint anys.

Per què ERC? Per què els temps 
estan canviant i Esplugues es me-

reix pujar al tren del canvi.
Necessitem una ciutat amb 

transparència municipal, sobre-
tot en l’àmbit de contractació 
pública.

Els temps estan canviant i el dret 
a l’habitatge ha de ser una realitat 
a Esplugues, amb una borsa d’ha-
bitatge públic, un pla de reutilitza-
ció d’habitatges buits, etc.

Els temps estan canviant i hem 
de fer polítiques inclusives d’im-
migració: el català i la cultura ca-
talana han de ser el nexe d’unió 
d’una societat plurilingüe i plu-
ricultural. Cal una millora en la 
gestió de la distribució de l’alum-

nat de famílies nouvingudes a les 
diferents escoles municipals per 
evitar sobrecarregar una escola. 

Els temps estan canviant i ne-
cessitem una Esplugues empre-
nedora augmentant el poder 
d’atracció d’Esplugues, millo-
rant la xarxa del transport públic 
urbana i interurbana, desenca-
llant d’una vegada la reforma dels 
mercats municipals de la Plana i 
Can Vidalet, etc.

Els temps estan canviant i des 
d’ERC treballarem de valent per 
una Esplugues republicana, co-
hesionada, sostenible i empre-
nedora. |

PER UNA ESPLUGUES REPUBLICANA, COHESIONADA, 
SOSTENIBLE I EMPRENEDORA

Montse Satorra i Bofill
treballa d’administrativa a l’Hospital 
Sant Joan de Déu i és del grup de 
percussió Drums d’Esplugues

“Volem garantir el dret a l’habitatge amb 
un pla de reutilització de pisos buits, una 
borsa d’habitatge públic i un pla de lloguer 
social  i protegit”
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ESPLUGUES COHESIONADA

Volem que Esplugues sigui un sol 
poble, cohesionat, en tots els 10 
barris.

—Fomentarem la cohesió de les di-
ferents comunitats culturals i lingü-
ístiques que conviuen a Esplugues, 
amb la llengua catalana com a punt 
de trobada entre totes.

—Acostarem els veïns dels diferents 
barris de la ciutat, també a través del 
coneixement dels símbols, tradicions, 
història i costums locals.

—Propiciarem intercanvis en diver-
sos àmbits, també intergeneracionals, 
entre les entitats dels barris i les dife-
rents escoles.

 
Treball

—L’Ajuntament es comprometrà en 
la lluita contra l’atur i la precarietat la-
boral i afavorirà la capacitat i els mè-
rits professionals dels treballadors, 
començant pel personal laboral propi.

—Racionalitzarem la gestió del per-
sonal i dels serveis de l’Ajuntament 
en funció de les necessitats de la ciu-
tadania.

—Promourem la integració laboral, 

tenint en compte la problemàtica as-
sociada als joves que ni estudien ni 
treballen (NiNi).

Benestar social
—Ampliarem les beques menjador 

perquè cobreixin tota la població de 
12 a 16 anys que ho necessiti.

—Crearem el Consell Municipal de 
Serveis Socials. Aquest òrgan, consul-
tiu i de participació, format per l’Ajun-
tament i totes les entitats, grups i as-
sociacions que col·laborin o treballin 
en qualsevol activitat relacionada 
amb el benestar social, serà el nexe 
entre l’Administració i la ciutadania a 
l’hora de formular propostes, definir 
polítiques de benestar i veure’n i ana-
litzar-ne l’execució.

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

—Lluitarem contra la pobresa ener-
gètica i els desnonaments perquè no 
hi hagi cap ciutadà d’Esplugues sense 
llum, aigua o gas per culpa de la crisi 
econòmica.

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

Salut
—Enfocarem la salut comunitària 

mitjançant l’estreta col·laboració en-
tre els serveis d’atenció primària, sa-
lut pública, benestar social, ense-
nyament, cultura i esport, basant 
l’activitat en l’acció sobre els determi-
nants socials de la salut.

—Hi ha d’haver una coordinació 
efectiva i eficient entre les polítiques 
municipals i les de la Generalitat en 
matèria de salut.

—Impulsarem la promoció i l’educa-
ció per a la salut des de totes les àre-
es de l’Ajuntament.

—Promourem la formació i la capa-
citació de la ciutadania perquè es res-
ponsabilitzi de la seva salut personal.

—Fomentarem la participació dels 

agents econòmics i socials, i de les 
entitats i associacions relacionades 
amb la salut

—Revisarem les polítiques d’inter-
venció concretes per a grups de risc 
o població vulnerable: infants, jovent, 
gent gran, dones, immigrants, gent 
en situació de pobresa i gent amb de-
pendència.

—Promourem els programes de sa-
lut per a l’activitat física i l’esport (PA-
FES), l’alimentació i el hàbits saluda-
bles, la prevenció de toxicomanies, 
l’educació sexual i reproductiva i so-
bre malalties de transmissió sexual, 
salut mental, seguretat laboral, auto-
nomia personal, etc. 

—Lluitarem per la millora de la qua-
litat de l’aigua potable i de l’aire am-
biental, a més dels controls de radi-
acions, residus urbans, animals de 
companyia i de plagues.

—Dotarem amb desfibril·ladors els 
edificis municipals, els equipaments 
esportius, els mercats i les escoles.

Família i gent gran
—Impulsarem polítiques de suport 

«Volem que els valors 
d’igualtat, llibertat i 
solidaritat siguin reals i es 
promoguin activament des 
de l’Ajuntament.»

Igualtat

Volem que els ajuts i les beques menjador ar-
ribin a tots els infants d’Esplugues

Volem una  plaça de l’Ajuntament peatonal i agradable perquè esde-
vingui un punt de trobada ciutadà i una veritable plaça Major
(Font: ‘El Periódico’, 7/02/2013, projecte per al FAD a càrrec de Valen-
tín Kokudev i Anna Padilla)
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a les famílies, respectant i conside-
rant tots els models familiars.

—Atendrem amb una atenció espe-
cial les famílies vulnerables i amb risc 
d’exclusió, per exemple promovent 
les escoles de famílies existents com 
un espai i un recurs formatiu i de su-
port.

—Farem polítiques actives per a la 
gent gran, com ara:

—Crearem una xarxa de ser-
veis d’atenció integral entre tots els 
agents implicats que donin respos-
ta a les necessitats de les persones 
grans sense plena autonomia i també 
a les persones que en tenen cura.

—Impulsarem la participació de 
persones jubilades amb experiència 
en diversos camps com a agents ac-
tius en la gestió i dinamització d’acti-
vitats per al teixit associatiu.

—Inclourem, en la mesura del possi-
ble, el menjador social en els centres 
de jubilats i pensionistes.

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

—Fomentarem les activitats inter-
generacionals de tota mena, amb es-
pecial atenció a l’oferta d’oci i lleure 
locals.

—Desenvolupar una borsa de vo-
luntariat per l’intercanvi d’experièn-
cies i coneixements, sense afany de 
lucre, del tipus “banc del temps”, en 
què cadascú pugui oferir a tothom el 
que sap.

Joventut
—Donarem facilitats i incentivarem 

els projectes d’autogestió sorgits des 
de l’àmbit de la joventut.

—Dinamitzarem la participació de 
la joventut en els processos democrà-
tics i deliberatius del municipi.

—Estudiarem diferents models de 
gestió dels casals de joves existents 
a la comarca.

—Fomentarem alternatives d’oci lo-
cal per tal que el jovent d’Esplugues 
no s’hagi de desplaçar a municipis ve-
ïns.

—Estarem atents i tindrem cura de 
buscar solucions a la problemàtica re-
lacionada amb l’absentisme escolar i 
el fenomen de les bandes juvenils.

—Adequarem els horaris de les bi-
blioteques del municipi a les necessi-
tats de la comunitat d’estudiants, so-
bretot en èpoques d’exàmens.

Treball social 
—Replantejarem els serveis de 

menjador social, tenint en compte els 
casos d’èxit d’altres municipis i les ne-
cessitats concretes dels diversos col-
lectius afectats.

—Revisarem la ràtio de treballadors 
socials per a la població i les necessi-
tats d’Esplugues.

—Elaborarem un protocol conjunt 
d’actuació sobre problemàtiques so-
cials entre la Policia Local i els serveis 
socials.

 
Urbanisme i habitatge

—Exigirem el manteniment de la 
competència d’habitatge per als ajun-
taments, davant la nova normativa 
recentralitzadora promoguda pel go-

vern espanyol del PP.
—Volem una ciutat que no especuli 

més amb el poc sòl que li queda sen-
se construir.

—Apostem clarament per la coordi-
nació efectiva amb l’àrea metropolita-
na en desenvolupament urbà.

—Repensarem les perifèries d’Es-
plugues perquè enllacin bé amb el 
continu urbà dels municipis veïns.

—Reurbanitzarem la plaça de San-
ta Magdalena perquè esdevingui una 
autèntica plaça major i un punt de 
trobada amb l’objectiu que la ciuta-
dania, les entitats, les associacions i 
tots els agents que creen sentiment 
de pertinença a la comunitat s’hi sen-
tin acollits.

—Connectarem les dues parts del 
parc dels Torrents.

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

 
Dones

—Reorientarem la regidoria de les 
dones.

—Elaborarem un nou pla municipal 
de polítiques de dones que tingui en 
compte totes les sensibilitats.

—Incorporarem la perspectiva de 
gènere en el disseny i implementació 
de les polítiques municipals.

—Incidirem en polítiques actives 
contra el masclisme en totes les se-
ves formes.

—Incidirem en la presència de les 
dones, i la reforçarem, en tots els es-
pais de participació municipals, de-
partaments o regidories.

—Fomentarem l’esport de base fe-
mení i les activitats socioculturals 
com a eina de cohesió social i foment 
d’hàbits saludables.

—Dignificarem els símbols que re-
presenten la lluita per la igualtat al 
llarg del calendari anual.

Educació, cultura i equitat
—Garantirem l’educació i la cultura 

per formar ciutadans amb sentit crític 
i, per tant, lliures.

—Repensarem l’ús de l’edifici del fu-
tur teatre-auditori per encabir-hi l’Es-
cola de Música i l’activitat musical i 
escènica del poble.

—Elaborarem un pla d’equipaments 
culturals amb l’objectiu de dignifi-
car-los i d’optimitzar-ne l’ús.

—Promocionarem els museus i el 
patrimoni de la ciutat per augmen-
tar-ne el radi d’influència i la difusió 
més enllà dels límits municipals.

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

—Gestionarem el catàleg de protec-
ció del patrimoni cultural i arquitectò-
nic des de l’àmbit de la Regidoria de 
Cultura.

—Valorarem la tasca de les entitats 
locals de tots els àmbits, tot dignifi-
cant els espais que ocupen.

—Davant el dèficit d’espais per a 
entitats d’Esplugues, estudiarem la 
possibilitat de crear-ne de nous, per 
exemple fent realitat el projecte exis-
tent de casal d’entitats.

—Garantirem com a festius d’àmbit 
local les festes anomenades patro-
nals: Santa Magdalena i Sant Mateu.

Compromís és l’obligació 
de compliment de la parau-
la donada, una declaració 
de principis d’una persona o 
entitat. I aquesta paraula es 
la que millor defineix la nos-
tra proposta.

Un compromís seriós amb 
Esplugues i els seus habi-
tants. Certament és un pro-
jecte ambiciós, però està re-
dactat pensant en la gent i 
les seves necessitats.

Ens hem allunyant d’uto-

pies i demagògies electora-
listes. Sabem quines són les 
mancances d’aquest Ajunta-
ment, sabem el que hem de 
fer i com fer-ho possible. Te-
nim les idees clares.

Serem un Ajuntament net 
i transparent en tots els sen-
tits, un Ajuntament eficaç, 
responsable i sostenible. Un 
Ajuntament que estarà al 
servei del ciutadà, que sabrà 
escoltar la veu del carrer. Un 
Ajuntament de mà estesa. 

Un Ajuntament que donarà 
la cara i que posarà solucions 
als problemes de la vila i dels 
seus vilatans, en lloc d’ama-
gar-se rere un finestral al pri-
mer xiulet.

Som Esquerra Republica-
na. Sabem, volem i compli-
rem el nostre compromís.

Perquè els temps estan 
canviant.

EL COMPROMÍS
Joan Vázquez
és administratiu i secretari 
dels Bastoners d’Esplugues 
@joanvazquez29
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ESPLUGUES SOSTENIBLE

Volem un Ajuntament net i una ciu-
tat sostenible

Estalvi i eficiència
—Racionalitzarem els consums ener-

gètics i els recursos naturals i implan-
tarem mesures d’estalvi energètic.

—Crearem la regidoria transversal 
d’eficiència i la millora contínua.

—Establirem una auditoria interna 
estable i permanent sobre tot tipus 
de processos i amb rang de regidoria, 
amb l’objectiu d’estalviar recursos eco-
nòmics, energètics i de temps.

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

Transport
—Racionalitzarem les línies i fre-

qüències de la xarxa d’Esplubús.
—Reordenarem i redissenyarem la 

xarxa de carrils bici perquè sigui útil 
per traslladar-se, i eliminarem a Esplu-
gues el programa Bicibox.

Energies renovables
—Aprofundirem en energies renova-

bles i reciclatge.
—Canviarem el model de la gestió 

dels residus.
—Impulsar elements bioclimàtics en 

els edificis municipals.

Polítiques del temps
—Contribuirem en la mesura del pos-

sible a una nova cultura del temps en 
la línia del grup Ara és l’Hora, Iniciativa 
per la Reforma Horària, per facilitar la 
conciliació de la vida laboral i familiar.

Proximitat
—Crearem un programa públic 

d’horts urbans autogestionats, tenint 
en compte la finalitat social.

—Promourem els productes de pro-
ximitat quilòmetre zero, per exemple a 
través de mercats de pagès.

Territori i proximitat
—Canviarem l’actual model especu-

latiu amb el territori.
—Preservarem la riquesa ecològica i 

potenciarem el lleure sostenible, amb 
especial atenció a la biodiversitat de 
Collserola.

“L’eficiència energètica està 
estretament lligada a la de 
l’Administració i és una de 
les prioritats d’ERC.”

Sostenibilitat

Volem una xarxa de carrils bici ben planifica-
da i amb enllaç a Barcelona.

Volem una Esplugues que no especuli més amb el territori i es deixi es-
tar de megaprojectes urbanístics (Foto: Flickr.com/AjEsplugues)

L’entorn del puig d’Ossa 
està molt malmès. Volem 
preservar-ne la riquesa 
ecològica i regenerar el 
territori.
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Aquests darrers anys estem assistint al 
deteriorament de l’estat del benes-
tar. Un dels aspectes més afectats és 

el que fa referència a la salut. Les retallades i 
l’«austericidi» han fet que es reduïssin els pres-
supostos per a sanitat i, així, s’han tancat CAP, 
centres d’urgències, quiròfans i plantes hos-
pitalàries. S’ha disminuït el personal d’aquest 
àmbit i, el s’hi ha quedat, ha experimentat una 
notable rebaixa de sous i un empitjorament de 
les condicions laborals. L’assistència ja no està 
a l’abast de tothom: els immigrants empadro-
nats menys de 3 mesos —i ja no diguem els 
no empadronats—, els estudiants que viatgen 
a l’estranger i els que se’n van a treballar fora 
més de 3 mesos no hi tenen dret.

D’altra banda, recordem que el sistema de 
salut a Catalunya, basat en la compra de ser-
veis pel CatSalut a empreses públiques, con-
sorcis públics, fundacions sense ànim de lucre 
i empreses privades, ha anat derivant; és a dir, 
el sistema ha concertat cada vegada més ser-
veis a empreses privades amb ànim de lucre 
i, alhora, ha introduït l’ànim de lucre en les 
empreses públiques. Així, es paguen incentius 
als treballadors i s’utilitzen instal·lacions públi-
ques per exercir assistència privada i s’estimula 
la contractació de mútues. Tot això ha priva-
titzat progressivament la gestió i provisió de 
serveis: plantes tancades a la Vall d’Hebron, 
amb derivació de pacients a centres privats; pa-
cients que haurien d’anar al Clínic són deri-
vats al Sagrat Cor, etc. També ha mercantilit-

zat la sanitat pública: el pacient no paga res, 
sempre té la raó, però es guanyen diners a cos-
ta seva. Aquest tipus de sanitat hauria d’estar 
fortament vigilada, auditada i fiscalitzada, però 
cada vegada més es denuncien més fraus. I no 
parlem ja del copagament, que crea més dife-
rències i que dissuadeix moltes vegades d’anar 
al metge, encara que es necessiti.

Tot això deteriora la qualitat assistencial i 
discrimina les persones amb menys recursos: 
«Com que l’atenció sanitària pública s’associa 
a un risc més baix de morir i a més desigual-
tats en salut segons la classe social, el gènere, 
l’ètnia i la situació migratòria, la sanitat mer-
cantilitzada és, conseqüentment, injusta, tren-
ca el concepte de ciutadania i solidaritat social 
i obre el pas al classisme, la discriminació i la 
desigualtat.»1

I és aquí, en aquest punt, on tenen el seu pa-
per els ajuntaments, en el que es coneix com a 
determinants socials de la salut: la seguretat, 
la qualitat de l’aigua i dels aliments, l’ecologia i 
les condicions ambientals, la qualitat de l’habi-
tatge, els serveis existents al territori, la qualitat 
de les condicions laborals i altres factors soci-
als. «Segons la Comissió sobre Determinants 
Socials de la salut de l’OMS, les desigualtats 
en salut són el resultat de la situació en què la 
població creix, viu, treballa i envelleix, i del ti-
pus de sistemes que s’utilitzen per combatre la 
malaltia. Al seu torn, les condicions en què la 
gent viu i mor estan determinades per forces 
polítiques, socials i econòmiques.»1

Les persones en 
pitjors condicions 
laborals i socials 
són les que tenen 
més colesterol, glu-
cosa i hipertensió, i 
fumen i beuen més 
i fan menys exerci-
ci físic. Encara que 
moltes vegades 
vulguem conso-
lar-nos amb men-
tides, els rics estan 

més ben cuidats i tenen més possibilitats d’es-
tar sans. Cal canviar també el model d’assis-
tència mèdica. La societat actual està massa 
medicalitzada: es donen molts medicaments 
per solucionar trastorns naturals (vellesa, me-
nopausa, etc.) o conseqüències secundàries a 
les condicions laborals o personals (atur, divor-
ci, dol, pobresa, soledat, etc.). En lloc de trac-
tar les circumstàncies en què viu el «malalt», se 
li donen tractaments promoguts per les grans 
indústries farmacèutiques. També, cal dir-ho, 
la mercantilització de la medicina porta amb 
freqüència a una exigència per part del «client» 
de medicaments i a proves que no solucionen 
el seu problema. L’objectiu prioritari ha de ser 
la prevenció i la promoció de la salut trans-
formant l’entorn on viu la persona.

Per tant, l’assistència sanitària solament ex-
plica una part de la salut de la població. L’altra 
part, no menyspreable, pot ser objecte de tre-
ball del nostre Ajuntament. Som conscients de 
l’enorme repte que això suposa i que, per part 
dels tècnics de salut, ja es fa una tasca impres-
sionant. Tanmateix, manca incidir sobre els 
determinants socials que condicionen la sa-
lut dels ciutadans. També és funció de l’Ajun-
tament engegar campanyes institucionals i 
generals per promoure els hàbits saludables. 
I tot això no es pot fer sense una coordinació 
entre tots els àmbits i regidories i comissions 
de l’Ajuntament, les diverses entitats i associa-
cions d’Esplugues i la resta d’institucions (CAP, 
Diputació, Generalitat, etc.) per tal d’unir for-
ces amb uns objectius comuns. I també, com a 
defensor i cuidador del seus ciutadans, l’Ajun-
tament haurà de defensar la sanitat pública 
i fer costat a les associacions de veïns i enti-
tats que la defensen.
1 Martínez, A.; Vergara, M.; Beach, J.; Tarafa, G.; Grup de 
Treball sobre l’Impacte de la Privatització i Mercantilitació 
de la Sanitat a Catalunya. Convertir la sanitat en un negoci. 
Els processos de privatització i mercantilització de la sanitat 
a Catalunya i els seus efectes en la salut i la desigualtat.
Barcelona: Icaria Editorial, 2014.

LA SALUT DELS CIUTADANS

Herminia Villena
és pediatra al CAP
de Can Vidalet
i núm. 2 d’ERC per Esplugues 
@HerminiaVillena

Festa de les Rodes per Can Vidalet fa alguns anys

LES RETALLADES I PRIVATITZACIONS EN SALUT 
PÚBLICA HAN EMPITJORAT NOTABLEMENT LES 
CONDICIONS DELS CIUTADANS I DELS TREBALLADORS, 
ESPECIALMENT ELS MÉS DESAFAVORITS. CAL CAPGIRAR 
AQUESTA TENDÈNCIA I INCIDIR EN LES CAMPANYES DE 
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES.
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ESPLUGUES EMPRENEDORA

Volem una ciutat atractiva i compe-
titiva.

—Augmentarem el poder d’atracció 
d’Esplugues millorant-ne la competi-
tivitat i la posició relativa en índexs 
d’atractiu inversor.

—Millorarem la xarxa de transport 
públic urbana i interurbana.

—Reivindiquem l’arribada de la Línia 
3 del metro al centre d’Esplugues, reac-
tivant el projecte de l’AMB de fer una 
estació a la plaça de Santa Magdalena.

—Volem busos llançadora que con-
nectin el centre d’Esplugues amb l’ae-
roport i les parades de metro i de tren 
properes: Can Boixeres i Renfe de 
l’Hospitalet.

—Afermarem la identitat d’Esplu-
gues com a part activa d’una xarxa 
urbana més gran com és l’àrea metro-
politana.

Consell Econòmic i Social
—Recuperarem la figura del Consell 

Econòmic i Social, que coordinarà les 
empreses, els comerciants, els sindi-
cats i l’Ajuntament per definir les polí-
tiques d’ocupació d’acord amb les ne-
cessitats de la població.

Indústria
—Elaborarem un pla d’acció in-

dustrial.
—Preservarem i millorarem les zo-

nes industrials. Estudiarem projectes 
nous per a zones o naus en desús.

—Tindrem cura de la indústria exis-
tent al municipi perquè es trobi tan 
còmode com pugui per desenvolupar 
la seva activitat econòmica.

 
Ocupació 

—Renovarem el pacte per a l’ocupa-
ció.

—Vetllarem per la formació i la in-
serció laboral de les persones deso-
cupades.

—Pararem una atenció especial als 
col·lectius amb risc d’exclusió social i 
també als que tenen una integració 
més difícil en el mercat laboral: els 
joves, les dones i els més grans de 
45 anys.

Mercats
—Desencallarem d’una vegada la 

reforma dels mercats municipals de 
Can Vidalet i la Plana i els dignifica-
rem.

 
Comerç local

—Ajudarem i promourem el comerç 
local d’Esplugues.

—Simplificarem els tràmits adminis-
tratius per al comerç local; maximit-
zarem les possibilitats de l’anomena-
da «finestreta única». 

—Redefinirem l’oficina d’orientació 
del comerç local.

—Crearem un viver d’empreses; per 
exemple, tal com demana la UBE, a 
l’espai de les antigues galeries comer-
cials del barri del Gall.

—Estudiarem la possibilitat de crear 
microcrèdits en l’àmbit municipal per 
incentivar l’emprenedoria.

—Elaborarem un pla de reactivació 
comercial integral, definint i dinamit-
zant les zones comercials.

—Lluitarem contra la proliferació 
de més grans centres comercials, tant 
dins com fora del municipi.

—Potenciarem i defensarem el co-

merç urbà com a mecanisme per afa-
vorir la dinamització i la vitalitat de la 
ciutat.

—Crearem un cens d’activitats co-
mercials per poder definir un pla 
d’usos per informar els emprenedors 
de nínxols de mercat.

—Establirem ajuts per als comerços 
per tal de suprimir les barreres arqui-
tectòniques.

—Estudiarem la implantació d’una 
àrea de servei d’autocaravanes, d’in-
fluència internacional, a la zona del 
Gall, per oferir un servei inexistent 
actualment a l’àrea de Barcelona i per 
promoure la presència d’aquest tipus 
de turisme familiar en el teixit comer-
cial del barri. (Recollim aquesta pro-
posta d’un projecte de la Unió de Bo-
tiguers d’Esplugues)

 
Coworking

—Potenciarem les cooperatives 
d’economia col·laborativa i social, so-
bretot en el camp dels serveis socials 
i la dependència.

«Volem una ciutat atractiva 
i competitiva perquè s’hi 
creï ocupació de la mà 
del comerç local i de la 
indústria.»

Economia

L’arribada del metro al centre 
d’Esplugues i a Finestrelles contribuiria a 
dinamitzar el comerç local, a cohesionar 
el territori i a estalviar energia
(Foto: Viquipèdia)

Volem desencallar la reforma dels 
mercats, que respon més aviat a una 
voluntat política que no pas a una 
qüestió pressupostària.

Durant els darrers anys algunes 
empreses han deixat els polígons 
de la Montesa i del Gall. Cal un pla 
global d’acció industrial i repensar 
l’ús de les naus en desús.
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Aquí tenim el programa 
electoral, quatre anys des-
prés i molt renovat. La 

manera de funcionar del partit 
ha canviat força, en consonància 
amb el lema de campanya que 
encapçala aquest programa. Una 
gran renovació per a una candi-
datura nova.

I heus ací que jo també he tor-
nat a la candidatura d’ERC, des-
prés de vuit anys. Han passat 
moltes coses pel camí, però des 
del «Sempre hi som» de fa qua-
tre anys i el «Ho farem» d’en-
guany, el que no ha canviat és 
que ERC encara són «els meus». 
Les coses canvien, però això en-
cara no.

Vaig entrar al partit fa 13 anys 
i he vist passar moltes coses, 
sempre amb el mateix taran-
nà del partit que encara gover-
na Esplugues. Per exemple, el 
model urbanístic especulatiu del 
govern socialista, amb el sím-
bol del Caufec, continua sent 
el mateix, malgrat la crisi eco-
nòmica, que si més no ha con-
tribuït a frenar-lo. Encara hi ha, 
però, l’Àrea Residencial Estratè-
gica de la Montesa o el projecte 
al·lucinatori de soterrament de 
l’autopista, amb tot de totxo pel 
camí.

Un altre exemple és l’opacitat 
i l’escassa capacitat de diàleg de 
l’Ajuntament fins ara. Tot i ha-
ver perdut la majoria absoluta, 
ha continuat fent i desfent sem-
pre que ha pogut sense consultar 
ningú, amb uns consells partici-
patius més aviat inútils, o pura-
ment consultius, llevat d’algu-
na petita excepció. Cal un canvi 
d’actitud urgent al Consistori.

Com a tercer exemple, El Pont, 
una revista suposadament infor-
mativa que és sobretot propa-
gandística, malgrat els intents 
de l’oposició en bloc per fer-la 
més oberta i transparent. El Pont 
és també l’exemple de la políti-
ca lingüística de l’Ajuntament 
fins ara: un castellanisme ranci, 
que segons el tema tria l’idioma, 
amb tot d’errades ortotipogrà-
fiques; una política lingüística 
temorega, mesella i, definitiva-
ment, espanyolitzant.

Això són alguns dels àmbits 
que ERC d’Esplugues hem vol-
gut canviar, i creiem que és ara 
el moment que ho aconsegui-
rem. Un creixement econòmic 
que no es basi en l’economia es-
peculativa; una política mediam-

biental que, per exemple, vulgui 
regenerar Collserola i no sepul-
tar-la sota el ciment; un Ajun-
tament que promogui la cultu-
ra participativa, no només des 
de les entitats, sinó activament 
i amb transparència, permetent 
consultes vinculants i consells 
sectorials que puguin codeci-
dir; un Ajuntament català que 
promogui activament la cultu-
ra catalana, sense menystenir les 
altres, i que serveixi per bastir la 
nova República Catalana.

Per això dic que ERC sempre 
han estat els meus, perquè sem-
pre han estat del mateix bàndol. 
Jo també trobo que ha arribat el 
moment d’un canvi a Esplugues, 
i estic convençut que entre tots 
plegats l’aconseguirem.

ELS TEMPS CANVIEN
DESPRÉS DE MOLTS ANYS, ÉS POSSIBLE EL CANVI A 
L’AJUNTAMENT. LES POLÍTIQUES CULTURALS, ECONÒMIQUES, 
MEDIAMBIENTALS I SOCIALS PODEN DONAR UN TOMB AL MAIG

Josep Santacreu
és llicenciat en filologia 
catalana i en ciències 
polítiques 
@PepCreu

Diàleg entre en Jordi Figueras, actual regidor republicà a l’Ajuntament d’Esplugues, i l’Oriol Torras, alcaldable 
d’ERC. La renovació ha començat pel nostre partit i estem entestats a introduir-la  en tots als àmbits en el nostre 
poble. (Vídeo d’El Torrent TV, consultable a www.youtube.com/esquerraesplugues)
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Aquest programa encara no està acabat. 
Dóna’ns la teva idea per millorar-lo, retalla la 
pàgina i fes-nos-la arribar:

Signat per:
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AQUEST PROGRAMA ELECTORAL ENCARA 
NO  ESTÀ COMPLET. DÓNA’NS LA TEVA 

IDEA AMB AQUESTA CARTA O PER 
CORREU ELECTRÒNIC:

ESPLUGUES@ESQUERRA.ORG

Franqueig 

a abonar en 

destinació

ERC d’Esplugues
Carretera de Cornellà, 63,
08950, Esplugues de Llobregat
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ELS QUATRE EIXOS DEL PROGRAMA 
ELECTORAL D’ERC D’ESPLUGUES

ESPLUGUES SOSTENIBLE

Volem un Ajuntament eficient en tot el que fa
i en tots els serveis que ofereix.

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

Volem que l’Esplubús sigui útil per a tothom
i que arribi el metro al centre.

Volem eliminar el servei Bicibox perquè és car, 
aparatós i molt poc utilitzat.

Alhora, volem potenciar i millorar els carrils bici.

ESPLUGUES EMPRENEDORA

Volem una ciutat atractiva i competitiva
perquè s’hi creï negoci.

Volem fomentar el cooperativisme
i l’economia col·laborativa.

Volem que obrir comerços i empreses
a Esplugues sigui fàcil.

Volem desencallar d’una vegada
la reforma dels mercats municipals

de Can Vidalet i de la Plana.

ESPLUGUES REPUBLICANA

Volem un Ajuntament transparent,
que no tingui secrets per als ciutadans.

Volem una ciutat hospitalària i generosa
amb tothom qui hi arriba, que promogui la pau,

la tolerància i el pensament crític.

Volem una educació i una sanitat públiques
de qualitat per a totes les edats.

Volem fer habitual que les decisions importants 
siguin consultades a la població.

ESPLUGUES COHESIONADA

Volem que Esplugues sigui de debò un sol poble, 
amb tots els seus 10 barris.

Volem lluitar amb tota la nostra força contra 
l’atur, la precarietat laboral, la pobresa energètica 

i els desnonaments.

·Volem que els ajuts i les beques menjador arribin 
a tots els infants que ho necessitin.

·Volem que la plaça de Santa Magdalena esdevin-
gui una veritable plaça major, peatonal i per l’ús 

de tothom.
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