
Respostes a la ciutadania del PSC al Ple de 20/12/2017 

 
Sra. Maria Jesús Sinfreu  
 
Quan s’eliminaran totes les barreres arquitectòniques a la ciutat d’Esplugues 
per facilitar l’accessibilitat a les persones amb diversitat funcional? 
 
El senyor Sanz: 
 
“L’Ajuntament d’Esplugues ja fa temps que treballa en l’eliminació d’aquestes 
barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat a l’espai públic, com deia, des 
de fa força anys, i evidentment són contemplades en totes les actuacions de nova 
urbanització, reorganització de l’espai públic quan s’hi intervé, per fer-lo 
completament accessible. A banda, en el Pla de millora de barris, també es van 
millorar els guals per a vianants, intentant adaptar la ciutat a aquestes necessitats. 
Tot i que, evidentment, queda feina per fer, només cal que pensin que a Esplugues 
hi ha més de vint quilòmetres de carrers i, per tant, és difícil, com demana la senyora 
Sinfreu, fixar i dir una data en la qual estarem adaptats completament. 

Ara bé, hem fet passes importants també, com és el Pla de mobilitat urbana i 
sostenible, que entre un dels seus objectius prioritaris fixa la mobilitat a peu, i aquí 
podrà veure que es determinen línies d’actuació concretes com l’eixamplament de 
voreres, cobriment d’escocells, urbanitzacions o canvis d’ubicació de mobiliari per 
garantir l’accessibilitat també a totes aquestes persones amb diversitat funcional. 
Millora de guals, com deia, accessibilitat a través de la B-23, o els temps de verd 
dels passos de vianants en el creuament del tramvia. 

I evidentment, com deia, s’han de fer moltes actuacions en la via pública de reforma 
de vials que, evidentment, també s’han convertit en accessibles en aquestes 
reformes, per posar alguns exemples carrer Molí, Pubilla Casas, Ricard Güell, Doctor 
Riera, Vicenç Bou, Eduard Toldrà, Avinguda del Torrent, per destacar alguns d’ells. 
Per tant, dir-li que evidentment és quelcom que no té pausa, que ho anem fent 
constantment i tots els anys, però que és difícil fixar quan podrà estar totalment 
adaptada, tot i que evidentment aquest objectiu el compartim, i haurà de ser al més 
aviat possible.” 

 
 


