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Al 2017, 
impostos 
congelats i 
bonificacions a 
vehicles ‘verds’

 Infants a una de les aules de l’Escola Bressol La Mainada, una de les quatre de titularitat municipal

Esplugues, líder a Catalunya 
en escoles bressol
• Sis de cada deu infants de menys 
de 3 anys estan escolaritzats

• Cinc centres cobreixen el 100%  
de la demanda de places públiques
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L’Ajuntament 
desencalla 
el futur dels 
mercats 
municipals
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El futur centre 
comercial de 
Ca n’Oliveres 
crearà 500 
llocs de treball
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TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
112/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Bombers (l’Hospitalet) —urgències—
061 Urgències mèdiques
016-900 900 120 Telèfon d’atenció de violència de gènere
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/  
      OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c. Joaquim Rosal
93 371 33 50 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 470 02 18 Museu Can Tinturé
93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana
93 473 18 99 Complex Esportiu Municipal Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí
661 98 76 90 Oficina Jove d’Emancipació
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i
      Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC,   
      Ocupació, Oficina de Comerç d’Esplugues) 
93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30/        Servei d’atenció a l’alcoholisme. Associació
93 371 02 66               d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues
93 373 41 52 Centre d’atenció de toxicomanies CAS Fontsanta
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82 (PAC) Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 472 91 81 Organisme de Gestió Tributària
93 371 42 01 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 200 850 Informació Gas Natural (Urgències: 900 750 750)
800 760 333 Endesa (avaries: 800 760 706)
010 Informació transports metropolitans
93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues     
       (servei permanent 24 hores)
93 372 91 00 ETV (Esplugues Televisió)

 

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 130 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Av. Cornellà, 99-101 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 64 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Gaudes Navarro Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Sánchez Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Sabaté  Glicines, 23 93 371 10 17

Al web www.esplugues.cat teniu l’oportunitat de subscriu-
re-vos al butlletí digital EL PONT D’ESPLUGUES.CAT

Voleu rebre el butlletí digital?

Premi Arrel de la Diputació de Barcelona a la millor publicació municipal de 
Catalunya (1994)
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EL PONT D’ESPLUGUES

Mantenir els espais comuns nets i sense sorolls i altres 
molèsties és un repte de qualsevol ciutat. Un repte que 
implica tant a l’Ajuntament com a les persones. El civisme 
és la base d’una bona convivència i, per tant, cal actuar de 
forma decidida contra les actituds incíviques. En els da-
rrers dotze mesos, la Policia Local ha tramitat 471 denún-
cies per incompliment de l’ordenança del civisme i la con-
vivència a Esplugues. És un 23,5% menys que en el període 
anterior. Per tant, és una dada que convida a l’optimisme.

Però en aquesta mateixa comparativa interanual, i 
tot i el descens generalitzat, les denúncies per incivisme 
relacionades amb animals de companyia han crescut el 
26,7% (han passat de 96 a 131 en els darrers dotze mesos). 
Per això, i perquè una part de la ciutadania ha plantejat 
en diversos canals participatius la necessitat d’abordar la 
problemàtica associada als gossos, com la no recollida de 
les seves deposicions a l’espai públic, en aquests mesos 
s’està portant a terme la campanya Quiet, jeu i recull la 
seva caca. En aquest número d’EL PONT podeu veure 
informació al respecte.

EDITORIAL

El civisme, repte de tothom

ENS INTERESSA  
LA VOSTRA OPINIÓ
SOBRE ELS SERVEIS A LA GENT 
GRAN A ESPLUGUES
Valora el servei i fes-nos arribar propostes 
de millora a través d’aquest codi qr o del 
web municipal (esplugues.cat)
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Líders en cobertura d’escoles 
bressol a Catalunya
Un informe de la Fundació Jaume Bofill situa Esplugues com a capdavantera, amb 6 de cada 
10 infants de 0 a 2 anys escolaritzats. A la ciutat es cobreix el 100% de la demanda de places 
públiques, quan la mitjana catalana és del 89,8%

Esplugues va ser un municipi pioner pel que fa a la implantació d’escoles 
bressol públiques, ja que les primeres daten de principis dels anys 80, és 
a dir, fa més de 35 anys. La renovació i l’adaptació a la demanda durant 
aquest període han teixit una consistent xarxa pública formada per quatre 
escoles bressol municipals i una de la Generalitat que, sumada a l’àmplia 
oferta privada existent al municipi, ha situat Esplugues al capdavant dels 
municipis catalans pel que fa a l’escolarització d’infants de 0 a 2 anys. Així 
ho diu l’informe de la Fundació Jaume Bofill titulat De l’escola bressol a 
les polítiques per a la petita infància, que estableix una radiografia de la 
situació de les escoles bressol a Catalunya a partir de la cobertura existent 
als municipis catalans de més de 20.000 habitants.

Esplugues compta amb una cobertura total (pública i privada) del 60,9%, 
segons l’informe, basat en dades del curs 2013-14. És a dir que sis de cada 
deu infants de menys de tres anys va a alguna escola bressol. El segon 

municipi és Sant Cugat 
amb 59,2% (gràcies a 
una cobertura molt 
gran de centres privats) 
i en tercer lloc es troben 
Sant Feliu de Llobregat i 
Girona, amb 54,9%. Pel 
que fa només a escoles 

públiques, la cobertura a Esplugues és del 35,5%, la segona més elevada 
de tot Catalunya.

L’informe subratlla, a més, que en el conjunt de Catalunya queden anual-
ment un 10,2% de places públiques sense cobrir. En el cas d’Esplugues, 
cada any es cobreix al 100% la demanda, gràcies a les quatre escoles bres-
sol municipals (La Mainada, Montserrat, Montesa i Marta Mata) i la de la 
Generalitat (El Sucre).

El document també esmenta els preus d’escolarització i la pujada que 
s’ha experimentat a la província de Barcelona del curs 2009-10 al 2014-15, 
en passar de 134 a 161 euros mensuals de mitjana. A Esplugues, el preu 
d’escolarització a les quatre escoles bressol municipals s’ha mantingut en 
114 euros als darrers anys.

Beques per a la inclusió social
El 60,8% dels municipis de Barcelona han adoptat algun sistema de 

bonificacions, beques o tarifació social en funció de la renda familiar “per 
evitar que les quotes constitueixin una barrera inaccessible per a les famí-
lies en pitjor situació econòmica”, segons l’informe. A Esplugues, des del 
curs 2012-2013 funciona el sistema de tarifació social, que permet que les 
famílies amb menys ingressos tinguin una major bonificació. El curs passat, 
l’Ajuntament d’Esplugues va donar 93 beques per a assistència a una escola 
bressol pública, amb un import total de 79.000 euros, així com 57 per a men-
jador, amb una despesa de més de 46.000 euros. El nombre total de places 
va ser de 356. El curs actual ha començat amb 369 places. n

El cost d’una plaça pública 
a Esplugues, molt per sota 
de la mitjana provincial

n 114 EUROS MENSUALS
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En educació, oportunitats per 
a tothom
Que Esplugues sigui el municipi català amb més cobertura de places 
d’escoles bressol és un fet que ens ha de fer sentir molt orgullosos. 
I més encara si la majoria són places públiques, tenen un preu as-
sequible i molt per sota de la mitjana de la província, i amb un siste-
ma d’ajuts que afavoreix les rendes més baixes. Perquè això significa 
igualtat d’oportunitats per a tothom, perquè cap família quedi exclosa 
de la possibilitat de portar el seu fill o la seva filla de menys de tres 
anys a una escola bressol.

I no només en l’ensenyament de 0 a 3 anys. També en els apre-
nentatges artístics, Esplugues disposa d’un bagatge i d’un nivell 
contrastat. L’Espai Municipal de les Arts –que engloba les escoles de 
música, ceràmica i dibuix i pintura– ha esdevingut un referent tant 
quantitatiu com qualitatiu. Més de 600 persones accedeixen als cursos 
i tallers que s’hi fan per iniciar-se o aprofundir en aquestes disciplines 
creatives, amb preus més econòmics per a les persones residents a 
Esplugues. I som un mirall per a altres municipis, com el d’Eivissa, 
que recentment va enviar una delegació per conèixer en profunditat 
el funcionament de la nostra Escola de Música. n

Pilar Díaz Alcaldessa d’Esplugues

L’EMA apropa les 
arts a més de 600 
alumnes
L’Espai Municipal de les Arts reuneix les escoles de 
música, ceràmica i pintura i dibuix

L’aposta municipal pels ensenyaments no reglats té un altre apartat 
destacat en els aprenentatges de les arts. Una aposta que ve de lluny, 
amb més de 30 anys d’història de les escoles i tallers municipals de 
música, ceràmica i dibuix i pintura –la de música, fins i tot, 40–, que des 
de fa alguns anys conformen l’Espai Municipal de les Arts (EMA), amb 
seu al Centre Puig Coca. En total, més de 600 alumnes han començat 
aquest setembre alguns dels cursos que s’ofereixen.

L’Escola Municipal de Música té una ocupació de 559 alumnes de 
totes les edats, a partir dels 4 mesos. La distribució és la següent: 22 fan 
Música per als més petits (de 4 mesos a 3 anys), 75 fan Música i Moviment 
(3 a 5 anys), 173 realitzen Formació Musical Bàsica (6 a 11 anys), 110 fan 
Música Jove (12 a 17 anys), 51 realitzen Pràctica Musical (a partir de 18 
anys), 43 només participen en alguna de les Formacions Musicals i 15 
estan inscrits en els tallers del primer trimestre. A més hi ha 70 alumnes 
de l’Escola Joan Maragall que reben formació musical: 56 que participen 

en el projecte L’Escola Sona (classes de violí violoncel per a infants de 
primària) i 14 a l’orquestra extraescolar.

A l’Escola de Ceràmica hi han matriculats 50 alumnes, repartits en una 
oferta educativa de 13 tallers i cursos de diferents tècniques, amb edats 
des dels 2 anys. També hi ha 16 usuaris d’autoservei que van a treballar 
de forma independent utilitzant les instal·lacions de l’escola. També es 
fan tallers a les escoles d’Esplugues (425 infants el curs passat) i en dates 
festives assenyalades (cada any uns 500 infants).

L’Escola de Dibuix imparteix classes a a 66 alumnes (hi ha llista 
d’espera per a algunes activitats). Actualment s’ofereixen nou cursos di-
ferents, des dels 7 anys.

Més informació: www.espaidelesarts.esplugues.cat n

SANDRA BURGALÉS
“La música és part de la meva vida”
“Faig trompeta, piano, banda i estudis professio-
nals. Estic a l’Escola de Música des dels quatre 
anys. La música la considero part de la meva vida. 
Em tranquilitzo amb ella. Si estic molt angoixada o estressada, em 
poso a tocar i tots els mals desapareixen. Si hagués de destacar al-
guna cosa de l’escola serien les persones, el gran ambient que hi ha 
és una de les raons que em fan la vida més fàcil i divertida. L’Escola 
de Música m’ha ajudat molt en la vida, no només a nivell musical sinó 
psicològic”.

L’ALUMNAT OPINA

GLORIA REVELLES
“Volia obrir-me noves oportunitats”
“Fa dos anys vaig reprendre els estudis de disseny a 
l’Escola de Dibuix i Pintura que havia començat ja fa 
molt. Per a mi era important assolir tècnica i reforçar 
coneixements artístics per desenvolupar tota la creativitat possible. 
L’any passat em vaig plantejar aprendre joieria ceràmica i estampació 
tèxtil. Volia obrir-me noves oportunitats a nivell econòmic i perfeccio-
nar els coneixements de dibuix per aplicar-los. Gairebé sense adonar-
me, m’he anat engrescant amb la pintura, aprofitant els avantatges 
que ofereix l’escola per als residents al municipi”.
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Al Ple del 28 de setembre es van tractar els 
temes següents:

• Resolució dels contractes de concessió 
d’obra pública per als dos mercats municipals. 
S’aprova inicialment la resolució dels contrac-
tes per realitzar els nous mercats municipals 
de la Plana i Can Vidalet, els aparcaments co-
rresponents i les edificacions destinades a ha-
bitatges per a joves i gent gran. Hi voten a favor 
PSC, CDC, C’s, ERC, PP i CE, mentre que ICV, 
CUP i la regidora no adscrita s’abstenen (més 
informació a la pàgina 15).

• Pla especial sobre centres de culte. 

SESSIÓ PLENÀRIA SETEMBRE 2016 S’aprova provisionalment amb els vots a favor 
de PSC, CDC, C’s, ERC, PP, CE i la regidora no 
adscrita, i l’abstenció d’ICV i CUP, el pla especial 
per regular l’establiment de centres de culte o 
religiosos amb l’objectiu de concretar els em-
plaçaments on es poden instal·lar els centres 
de nova creació, establir les condicions per a la 
seva implantació i adaptar els centres existents 
a la normativa actual.

El pla es va aprovar inicialment l’octubre 
de l’any passat a la Junta de Govern Local, mo-
ment en el qual es va notificar a tots els ordes 
religiosos, esglésies i congregacions religioses 
del municipi, que durant el període d’informació 
pública no van presentar al·legacions. A par-

Acord sobre els mercats, els centres de culte, 
les festes locals del 2017 i el compte anual

tir d’ara, es tramet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barce-
lona, perquè en faci l’aprovació definitiva.

• Aprovació de les festes locals per al 2017. 
Seran el 5 de juny, Segona Pasqua, i el 21 de 
setembre, festivitat de Sant Mateu. Hi van votar-
hi a favor PSC, CDC, C’s, PP, CE i la regidora no 
adscrita, mentre que van votar en contra ERC i 
ICV i la CUP es va abstenir.

• Contractació del servei de neteja a de-
pendències municipals. S’aprova l’inici de 
l’expedient de contractació del servei, que 
inclou la neteja a escoles, a instal·lacions es-
portives i culturals, així com també a edificis 
municipals. La despesa plurianual serà d’un 

L’Ajuntament captarà pisos buits a través 
d’entitats del 3r sector per a lloguer social
Els vehicles menys contaminants pagaran menys IVTM. Els impostos, congelats

Al Ple municipal del 19 d’octubre es van apro-
var els següents temes:

• Bases per a subvencions a entitats so-
cials per a la mobilizació d’habitatges buits. 
S’aproven per unanimitat les bases per ator-
gar subvencions a entitats del tercer sector 
que portaran a terme projectes de mobilització 
d’habitatges buits per destinar-los a lloguer 
social adreçat a persones en risc d’exclusió 
residencial. Se subvencionarà la captació per 
part de l’entitat social d’habitatges que esti-
guin buits –perquè les persones propietàries 
no l’habiten i tampoc el tenen en lloguer–, així 
com la gestió del lloguer dels pisos. En cas que 
l’entitat adjudicatària de la subvenció consideri 
que cal fer obres de rehabilitació d’algun dels 
pisos, aquestes també seran susceptibles de ser 
subvencionades. L’entitat del tercer sector tam-
bé serà l’encarregada de fer seguiment social 
de les persones arrendatàries.

Les entitats sense ànim de lucre interessa-
des han d’estar vinculades a la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya i poden 
presentar sol·licitud fins al 9 de desembre. La 
quantia màxima dels ajuts a atorgar per al pe-

SESSIÓ PLENÀRIA OCTUBRE 2016 ríode 2016-2019 és de 175.000 euros.
El portaveu del PSC, Eduard Sanz, va agraïr 

el suport unànime del consistori i va dir que la 
mesura suposa “un esforç significatiu per a 
l’Ajuntament, perquè són recursos econòmics 
que surten del pressupost ordinari per aten-
dre aquestes problemàtiques”. Va recordar 
altres polítiques en matèria d’habitatge social, 
entre d’altres “la borsa de lloguer social i les 
reclamacions d’habitatges buits que estan en 
mans de bancs i grans propietaris, tot i que a 
Esplugues no en tenim molts d’aquestes ca-
racterístiques”.

També per part de l’equip de govern, el por-
taveu de CDC, Santi Siquier, va dir que “aquest 
equip de govern serà ferm amb el compromís 
electoral contret amb els més necessitats i la 
proposta portarà a la millora d’aquest recurs 
mentre malauradament aquesta problemàtica 
persisteixi”.

Per a Julio Roldán, de C’s, “ens sembla in-
teressant que empreses del tercer sector com-
plementin als serveis socials municipals per fer 
la labor d’atenció a les famílies” i va afegir que 
des del seu grup “proposàvem una bonificació 
fiscal als propietaris d’habitatges buits per faci-
litar aquesta mesura, que seguirem negociant”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, va expres-
sar el vot favorable del seu grup.

Mercè Haro, en nom del PP, va dir que “és 
una molt bona iniciativa”.

Per a la portaveu d’ICV, Estefania Zafra, “vo-
tem a favor, tot i que, si és necessari, es destini 
el que calgui com s’ha de fer en tots els temes 
socials”.

Anna Coll, de la CUP, va argumentar que 
“en l’actual context d’emergència social qual-
sevol proposta que intenti pal·liar la crisi sis-
tèmica és poca. Tot i així creiem que el que fan 
mesures com aquesta és pagar el sector privat 
amb diners públics”.

Per a Julián Carrasco, de Canviem Esplu-
gues, la mesura “ajudarà a les famílies que en 
aquests moments ho estan passant pitjor” i va 
remarcar que feia temps que la PAH d’Esplugues 
l’havia demanat.

La regidora no adscrita Laura Benito també 
hi va votar a favor.

• Bonificacions fiscals per als vehicles 
menys contaminants i congelació de la res-
ta d’impostos, taxes i preus públics. L’impost 
de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per al 
2017 inclourà incentius fiscals per als vehicles 
elèctrics, híbrids i de gas natural, per contribuir 
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import màxim anual d’1.339.672,78 euros (IVA 
inclòs). El contracte en vigor es troba prorrogat 
des de l’1 de setembre de 2015. Hi van votar a 
favor PSC, CDC i la regidora no adscrita, mentre 
que C’s i CE van votar en contra i ERC, PP, ICV 
i CUP es van abstenir.

• Aprovació del compte anual municipal del 
2015. S’aprova el compte anual de l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici econòmic del 2015, 
d’acord amb l’informe favorable de la Comissió 
Especial de Comptes. Hi ha votat a favor PSC, 
CDC, C’s i PP, i s’han abstingut ERC, ICV, CUP, 
CE i la regidora no adscrita.

El compte de resultats econòmics patrimo-
nials presenta un estalvi de 4.682.949,07 euros. 
El balanç a 31 de desembre de 2015 presenta 
un actiu total de 126.788.087,81 euros. El passiu 
es xifra en 25.651.064,33 euros. El patrimoni 
net de l’Ajuntament ascendeix a 101.137.023,48 
euros. L’immobilitzat de l’Ajuntament es troba 
finançat en un 90% amb recursos propis i hi ha 

un fons de maniobra de 5.931.664,80 euros, que 
representa un 66% del passiu corrent, fet que 
garanteix la solvència de l’Ajuntament.

• Moció sobre la Comissió d’Estudis del 
Procés Constituent del Parlament. S’aprova la 
moció presentada per C’s, PP i PSC de rebuig 
a la resolució del Parlament de Catalunya re-
lativa a l’informe i conclusions de la Comissió 
d’Estudis del Procés Constituent. Hi han votat 
a favor els grups proposants i la regidora no 
adscrita, mentre que hi han votat en contra ERC, 
ICV, CDC, CUP i CE.

• Moció sobre la laïcitat a l’Ajuntament. 
No prospera la moció presentada per ICV i 
CUP en defensa de la laïcitat a l’Ajuntament. 
Entre d’altres, la moció proposa “no incloure 
en el programa d’actes convocats, organitzats 
o publicitats per l’Ajuntament cap litúrgia de 
caràcter religiós i respectar, alhora, les tra-
dicions populars en les seves diferents ma-
nifestacions”. Hi han votat a favor els grups 

proposants i CE, en contra PSC, C’s, ERC, CDC 
i la regidora no adscrita.

• Adhesió a la Declaració de Ciutats Defen-
sores dels Drets Humans. Esplugues ha donat 
suport per quart any consecutiu al projecte de 
Ciutats Defensores dels Drets Humans (més 
informació a la pàgina 19). El text diu que les 
ciutats participants “posem en valor la tasca 
dels defensors i defensores dels drets humans 
en la lluita pel dret a la pau, pel dret d’asil, pels 
drets de les minories i de les llibertats fona-
mentals. Amb aquest projecte volem contribuir 
a donar visibilitat i protecció a persones que 
posen en perill llurs vides i la seva llibertat per 
reivindicar drets que són universals”.

• Declaració en suport dels acords de pau 
a Colòmbia. S’ha fet una declaració institucio-
nal, impulsada pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
en suport dels acords de pau a Colòmbia. n

d’aquesta manera a la reducció de la contami-
nació atmosfèrica i a la millora de la qualitat 
de l’aire.

S’aproven dos trams de bonificació: del 75% 
de la quota, durant un període de 10 anys des de 
la data de matriculació, per als vehicles elèctrics 
purs; i del 40%, durant un període de 5 anys des 
de la data de matriculació, per als híbrids, elèc-
trics d’autonomia estesa i aquells que utilitzin 
com a combustible exclusivament gas natural 
comprimit, hidrogen, metà, metanol biogàs, o 
GLP, que siguin EURO V o superior.

També es faran algunes modificacions a 
aquesta ordenança fiscal per adaptar el text 
als canvis normatius que s’han produït, ja que 
no s’ha modificat des de fa 6 anys, alhora que 
es proposen canvis per tal de millorar la gestió, 
com ara el fet que no caldrà aportar certificats 
quan l’Administració pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti el 

consentiment de la persona interessada perquè 
es realitzi la consulta (per exemple, casos en què 
es requereix acreditar un grau de discapacitat), 
així com que a partir de l’any que ve la data per la 
baixa a l’efecte de l’impost serà la de la renúncia 
del titular o la de la retirada del vehicle, que su-
posarà un benefici per a la persona contribuent, 
ja que comporta el prorrateig trimestral de la 
quota a pagar i menys import a pagar.

La resta d’impostos es mantenen igual. Hi 
van votar a favor tots els regidors i regidores, a 
excepció d’ERC que s’hi va abstenir. L’alcaldessa, 
Pilar Díaz, va remarcar que “l’any que ve no fa-
rem cap modificació a les taxes i preus públics, 
per mantenir congelats els preus, si no és que 
el govern de l’Estat faci alguna modificació als 
Pressupostos Generals de l’Estat que ens afecti”.

• Declaració institucional per unes festes 
majors i uns espais sense violència masclista. 
Es fa lectura de la declaració institucional de 

tots els grups municipals i la regidora no ads-
crita de condemna dels actes de violència mas-
clista, a la vegada que exigeix més recursos i 
l’aplicació efectiva de les lleis. Amb la declaració 
–que deriva de la moció presentada inicialment 
per ERC- s’acorda, entre d’altres aspectes, que 
l’Ajuntament farà una campanya continuada 
contra les agressions masclistes i, específica-
ment, una campanya de sensibilització durant 
la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa 
Major de Sant Mateu.

• Dia d’homenatge a Lluís Companys. 
S’aprova la moció presentada per ERC i CDC per 
ratificar l’acord del Ple del 15 d’octubre del 2003 
de declaració oficial del dia 15 d’octubre com 
a Dia d’homenatge a Lluís Companys i Jover, 
president de la Generalitat de Catalunya. La mo-
ció planteja que l’Ajuntament serà l’encarregat 
d’impulsar, promocionar i organitzar els actes 
d’homenatge al qui fou president de Catalunya 
per commemorar amb un acte oficial cada any. 
Hi voten a favor els grups proposants i PSC, ICV, 
CUP i CE, mentre que el PP ho fa en contra i C’s 
i la regidora no adscrita s’abstenen.

• Aprofitament dels excedents alimentaris. 
S’aprova per unanimitat la moció presentada pel 
PSC, PP i CDC per donar a suport a la proposició 
de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari 
presentada al Parlament de Catalunya i que, en-
tre altres acords, inclou demanar al Govern de 
Catalunya que impulsi mesures de col·laboració 
i cooperació amb totes les administracions pú-
bliques, agents i entitats que treballen en l’àmbit 
alimentari per establir acords i circuits amb ga-
ranties per a l’aprofitament dels aliments fres-
cos que s’acaben malbaratant. n

 Els vehicles elèctrics, entre els que tindran bonificacions fiscals
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Promoció econòmica
Els regidors i el personal de l’àrea de 
Promoció Econòmica que dirigeixo 
treballem plegats per fer de l’arribada 
d’aquest centre comercial i de la 
construcció dels mercats municipals de 
la Plana i Can Vidalet, una oportunitat 
per al comerç i les empreses i per 
millorar l’ocupació, com subratlla el 
Pacte signat per tots els agents socials 
i partits. n

Albert Comellas 
Regidor de Promoció 

Econòmica

El futuro centro comercial 
creará más de 500 empleos
Además, durante la construcción se producirán otros 
mil puestos de trabajo entre directos e indirectos. El 
comercio de Esplugues tendrá prioridad para instalarse

El Ayuntamiento de Esplugues y la empre-
sa Equilis Investment Spain SL, promotora 
del centro comercial que se levantará en Ca 
n’Oliveres, en el barrio de Can Vidalet (junto a 
la calle Laureà Miró), han suscrito un protoco-
lo de actuación para promover el empleo y el 
comercio de la ciudad. La Junta de Gobierno 
municipal otorgó el 
30 de septiembre 
la licencia de cons-
trucción de centro 
comercial para los 
terrenos que anti-
guamente ocupaba 
el camping Barcino.

Este centro, así como la construcción de 
un edificio plurifamiliar de 33 viviendas en la 
calle Professor Barraquer, en Finestrelles –
cuya licencia también fue otorgada durante la 
misma sesión de la Junta de Gobierno, en este 
caso a favor de la empresa Milenium Meridian 
SL– forman parte del plan Porta BCN, aprobado 
en 2004.

El plan ha supuesto hasta ahora la urbani-
zación de la avenida Jacint Esteva y el soterra-
miento de las líneas eléctricas de alta tensión 
que atravesaban la zona.

El futuro centro comercial, impulsado por 
el grupo belga Equilis, constará de 40.500 m2, 
de los que 25.700 m2 serán para la superficie 

de ventas, –4.200 
m2 de hipermer-
cado de alimenta-
ción y 21.500 m2 
de comercio en 
general–, y el resto 
para restauración, 

servicios, almacenes y circulación. Las obras 
está previsto que acaben a finales de 2018 o 
principios de 2019.

En el protocolo suscrito por Ayuntamiento 
y Equilis se especifica que ambas partes “en-
tienden que la construcción de este centro es 
positiva para la ciudad, ya que generará activi-
dad económica y puestos de trabajo y permiti-
rá la participación del comercio local”. Cuando 

La ciudadanía de Esplugues 
tendrá preferencia en las 
contrataciones

n CREACIÓN DE EMPLEO

esté construido, se crearán más de 500 nue-
vos puestos de trabajo, para cuya contratación 
tendrá preferencia la ciudadanía de Esplugues. 
Durante la construcción se producirán otros 
mil empleos, entre directos e indirectos, y se 
priorizará la contratación de proveedores y de 
materiales de establecimientos de Esplugues. 



EL PONT D’ESPLUGUES |  
243 | novembre 2016

99

ACTUALITAT

Una oportunitat
L’arribada d’un centre comercial ha de 
suposar una oportunitat per al comerç 
d’Esplugues, ja que hem d’aprofitar 
l’increment de persones que vinguin 
i generarà una dinàmica inversa a 
la fuga de compradors que tenim a 
altres municipis que tenen centres 
comercials. El repte serà que aquests 
visitants coneguin la gran oferta 
comercial que té aquest municipi. n

Javier Giménez 
Regidor de 

Comerç i Consum

Ovejas por  
la sostenibilidad

En la avenida Jacint Esteva con la calle Ma-
nuel Florentín se puede ver una cuña verde 
con un gran prado central que une el parque 
de Collserola con los barrios de Finestrelles 
y Ciudad Diagonal. Este espacio fue escogido 
el 7 de octubre para hacer la sesión final de 
un máster internacional de Arquitectura del 
Paisaje de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya.

Con alfalfa y otras especies autóctonas 
que no piden agua ni ningún mantenimiento 
específico, esta zona verde se puso como ejem-
plo de sostenibilidad al alumnado del máster 
y se llevó a cabo una acción para invitar a re-
flexionar sobre la frontera entre urbanización 
y naturaleza.

Una de las ideas claves de este trabajo de 
campo era comparar el efecto sobre el terreno 
de la siega tradicional, la siega mecanizada y 
el pastoreo de las ovejas. El pastor Cayetano, 
uno de los últimos pastores de Collserola, hizo 
pastar sus ovejas, que se alimentaba con la 
alfalfa. “Es una acción que tiene muchas lec-
turas”, comentaba el arquitecto y paisajista 
Enric Batlle, director del máster, para quien 

Un máster de Arquitectura del Paisaje pone una zona 
verde de Finestrelles como ejemplo de convivencia 
entre espacio urbano y naturaleza

el pastoreo “hace un mantenimiento a coste 
cero, evita incendios y es alimento Km 0”. “Si 
queremos ciudades más naturales, se deben 
hacer acciones reales de renaturalización”, 
señaló el arquitecto.

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, se-
ñaló que “hay que compatibilizar los usos de 
la ciudad” y se comprometió a hablar con el 
pastor Cayetano para llegar a un acuerdo sobre 
el uso compatible de esta zona para el pastoreo 
y sus usos urbanos.

Relación entre ciudad y 
naturaleza

Con esta acción en Finestrelles, estudian-
tes y profesores exploraron sobre el terreno 
las herramientas y estrategias necesarias 
para construir una nueva relación entre las 
ciudades y los espacios naturales. Precisa-
mente, Enric Batlle trabaja, desde el despacho 
de arquitectura Batlle i Roig, ubicado en Es-
plugues, en las obras del carril bici que unirá 
Esplugues con la Diagonal de Barcelona, y que 
tiene el recorrido al lado de esta zona verde de 
Finestrelles. n

El protocolo establece que:
• El comercio local de Esplugues tendrá 

preferencia para instalarse en el centro comer-
cial. A los 5.000 m2 destinados a pequeña tienda 
que tendrá el centro comercial, el comercio de 
nuestra ciudad tendrá prioridad para iniciar ne-
gocio y, además, también tendrá la oportunidad 
de elegir ubicación de local comercial.

• Equilis realizará un estudio sobre el im-
pacto del centro comercial en el tejido comercial 
de la ciudad, con el fin de que puedan asesorar 
a los comerciantes actuales en la orientación de 
su negocio y, si es necesario que hagan algún 
cambio o adecuación de su comercio.

• Equilis colaborará con el Ayuntamiento 
en el impulso y la promoción del comercio local.

• El promotor se compromete a que to-
das las demandas de empleo de las empresas 
que participen en la construcción del centro, así 
como los diferentes operadores y las empresas 
que lleven a cabo los trabajos de gestión, man-
tenimiento, vigilancia y limpieza del centro, se 
gestionarán inicialmente a través de la Bolsa 
de Trabajo del Ayuntamiento y, en igualdad de 
méritos, se priorizarán las personas residen-
tes en el municipio, por razón de eficiencia y 
sostenibilidad ambiental.

• Equilis colaborará con el Ayuntamiento 
de Esplugues en la realización de campañas 
de comunicación para promover el comercio 
local facilitando medios de publicidad en el 
exterior e interior del centro comercial, tanto 
analógicos como digitales.

Además, la empresa asumirá la urbaniza-
ción y mantenimiento de la calle Sant Mateu, 
por donde se hará el acceso principal al centro 
comercial, así como una zona verde. n
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El Ayuntamiento presenta nuevos 
proyectos de mejora de accesibilidad

Siguiendo la tónica de actuaciones anterio-
res, el Ayuntamiento ha presentado los pro-
yectos de mejora viaria de las calles Bruc y 
Vicenç Bou y del pasaje Nebot en audiencia 
pública abierta al vecindario. De esta manera, 
se toman en consideración propuestas que 
puedan mejorar los respectivos proyectos.

• En la calle Bruc, arteria importante del 
barrio de La Plana, las obras de reforma y me-
jora de la accesibilidad del tramo entre la plaza 
de la Sardana y la calle Sant Antoni M. Claret, 
que está previsto que se adjudiquen a finales 
de año, permitirán ampliar aceras (hasta dos 
metros como mínimo) ganando espacio en el 
aparcamiento, instalar dos pasos elevados de 
peatones en los cruces, convertir el tramo en 
zona 30 para vehículos (velocidad limitada a 30 
km / h) y renovar el alcantarillado, el alumbrado 
(con tecnología led), el arbolado (con especies 
que no provoquen problemas de aceras levan-
tadas por las raíces o molestias en los balcones) 
y el mobiliario urbano. Las obras se iniciarían 
durante la segunda quincena de enero de 2017 y 
tendrían una duración de seis meses. El proyec-
to se licitará por un importe de 820.000 euros.

Entre las ideas de mejora presentadas por 
el público, se recogieron como susceptibles de 
llevar a cabo la instalación de una valla ante 
la ludoteca del Esplai Espurnes y de un tercer 
paso elevado para peatones (en la confluencia 
con plaza de la Sardana).

• En el pasaje Nebot, en La Miranda, se 
mejorarán las escaleras que ahora permiten 
salvar un gran desnivel y acortar distancias en-

tre este barrio y el Centre. También se cambiará 
la jardinería, el alcantarillado y la iluminación, y 
se soterrarán las líneas eléctricas y telefónicas. 
Las obras se licitarán por importe de 260.000 
euros  y está previsto que se inicien en enero y 
se prolonguen unos cuatro meses.

• En la calle Vicenç Bou en el tramo situado 
entre la avenida Isidre Martí y Eduard Toldrà, en 
el barrio Centre, se harán aceras más anchas 
para garantizar la accesibilidad y la movilidad 
de las personas, teniendo en cuenta la proxi-
midad del centro de atención primaria y de la 
residencia Fèlix Llobet, y fomentar el comercio 
local. También se renovará alcantarillado, ilu-
minación con tecnología led y arbolado cuyas 
raíces no estropeen las aceras. El presupuesto 
de licitación será de unos 170.000 euros.

Todas estas obras de mejora vial forman 
parte del listado de inversiones financieramen-
te sostenibles que se podrán encargar durante 
este año gracias a que el Ayuntamiento cerró 
con superávit el ejercicio económico de 2015.

La alcaldesa, Pilar Díaz, enmarcó estos 
proyectos en la “priorización de actuaciones 
para hacer la vida más fácil y cómoda a las per-
sonas, como ya hemos hecho en otros barrios”.

El concejal de Territorio y Sostenibilidad, 
Eduardo Sanz, dijo que con estas obras “se-
guimos un modelo que estamos aplicando en 
las últimas actuaciones que consiste en pensar 
que el espacio público es para que lo disfru-
ten las personas y favorezca el comercio local. 
Pensamos sobre todo en la movilidad de las 
personas”. n

En sesiones de audiencia pública en La Plana (calle Bruc),  
La Miranda (pasaje Nebot) y Centre (calle Vicenç Bou)

 Presentación en audiencia pública de las obras de mejora de la calle Bruc,  
en la Escola Folch i Torres

El Ayuntamiento de Esplugues y el Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) han reeditado 
este año el programa de subvenciones a la 
rehabilitación de edificios de uso residencial y 
viviendas. Se trata de ayudas que oscilan en-
tre el 35 y el 50% del importe de la obra, en 
caso de edificios, y entre 2.000 y 4.000 euros 
en proyectos de reforma en viviendas.

Las ayudas se distribuyen en cuatro ám-
bitos: accessibilidad (instalación de ascensor, 
construcción de rampas y eliminación de ba-
rreras arquitectónicas...), mejora de las con-
diciones generales del edificio (reparación de 
grietas, tratamiento de aluminosis o de hume-
dades...), sostenibilidad energética (colocación 
de placas solares, sustitución de calderas para 
aumentar la eficiencia, aislamiento térmico y 
acústico...) y adaptación (cambio de bañeras 
por duchas).

Los puntos de atención a la ciudadanía 
(plaza Santa Magdalena, 24 y rambla Verge de 
la Mercè, 1) y el teléfono gratuito 900 300 082 
ofrecen información sobre los trámites a rea-
lizar. n

Ayudas para  
la rehabilitación  
de viviendas

 Las subvenciones van del 30 al 50% del 
coste de la obra de reforma



EL PONT D’ESPLUGUES |  
243 | novembre 2016

1111

ACTUALITAT

Aportaciones por barrios al  
Pla Estratègic Esplugues 2025
El proceso de participación abierto a toda la ciudadanía para la elabo-
ración del Plan Estratégico Esplugues 2025, hoja de ruta para avanzar 
en la próxima década hacia un modelo de ciudad sostenible, inteligente 
y cohesionada, ha tenido en el mes de octubre su punto más álgido, con 
la realización de diferentes sesiones para acercar el proceso a todos los 
barrios. El recorrido se inició el 6 de octubre en La Plana y Montesa, con 
una sesión en el local de la Asociación de Vecinos de la que surgieron 
ideas relacionadas con movilidad y accesibilidad (nuevas calles peato-
nales, reparación de los problemas que sufren las aceras por las raíces 
de los árboles y control del número de terrazas de bares y restaurantes, 
entre otros), aspectos sociales (más servicios para personas con disca-
pacidad o más recursos para la igualdad de género) y modelo de ciudad 
(menos ruidos, carga eléctrica para automóviles, carril bici integrado).

El 7 de octubre el debate se trasladó a Can Vidalet y Can Clota. En el 
Edifici Cadí surgieron ideas relacionadas con la movilidad y la accesibilidad 
(semáforos acústicos, aceras anchas, control del horario de las instalacio-
nes deportivas, más carril bici), lucha contra la desigualdad (cómo agilizar 
las respuestas administrativas a peticiones, mejorar la accesibilidad a las 

instalaciones educa-
tivas, equipamientos 
para la tercera edad, 
comedor social) y 
modelo de ciudad y 
seguridad (promo-
ción del civismo, Plan 

Porta BCN, iluminación nocturna más eficiente).
El 20 de octubre fue el turno para los barrios Centre, El Gall, Fines-

trelles, La Miranda, La Mallola y Ciutat Diagonal. Los grupos reunidos 
en el Casal de Cultura R. Brillas lanzaron propuestas sobre movilidad y 
accesibilidad (eliminar barreras arquitectónicas, paradas de metro, ma-
triculación de bicicletas), zonas verdes y calidad urbana (más árboles 
en las calles, mantenimiento de zonas verdes y parques, contenedores 
soterrados) e información y participación (implicar a jóvenes en dinámicas 
asociativas, accesibilidad a la piscina municipal).

Además, el 24 de octubre tuvo lugar un chat con la alcaldesa, que 
respondió en directo a diversas cuestiones (ver esplugues2025.cat). n

En marxa, la quarta edició del 
Pressupost Participatiu
La ciutadania decidirà en què s’inverteix més de 150.000 €
Per quart any consecutiu, la ciutadania po-
drà decidir en quin projecte es destina part 
del pressupost municipal de l’any següent 
destinat a inversions: entre 150 i 170.000 eu-
ros. Entre els dies 21 i 24 de novembre estan 
previstes les sessions informatives que do-
naran compte de com han anat les edicions 

anteriors, quins han estat els resultats i com 
s’organitza l’edició d’enguany.

Igual que les edicions anteriors, la ciu-
tadania podrà participar de dues maneres: 
realitzant propostes a través del formulari al 
qual es podrà accedir on line o en els punts 
d’atenció a la ciutadania (PAC de plaça Santa 

Magdalena 24 i de rambla Verge de la Mercè, 
1), o bé formant part dels grups de treball en 
què s’estudiaran i es debatran, amb recolza-
ment del personal tècnic municipal, les pro-
postes que vagin arribant i que ells mateixos 
formulin. 

Les persones interessades en el procés 
participatiu poden inscriure’s presencialment 
en els PAC, trucant al telèfon gratuït 900 300 
082 o bé enviant un correu electrònic a l’adreça 
pressupostparticipatiu@esplugues.cat.

L’any passat van participar al voltant d’un 
centenar de persones que van fer les seves 
aportacions pels diferents canals oberts. n

Mejoras en movilidad, 
aspectos sociales y calidad 
urbana, entre las demandas

n PROPUESTAS CIUDADANAS

 En octubre se han hecho encuestas en la calle, sesiones dinami-
zadas por barrios y un chat de la alcaldesa
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L’Ajuntament incidirà 
en els punts negres de 
l’incivisme amb gossos

La campanya municipal Quiet, jeu i recull 
la seva caca, per eradicar les actituds incí-
viques de les persones que no recullen les 
deposicions dels seus gossos a l’espai pú-
blic, continuarà amb noves accions durant el 
mes de novembre. L’Ajuntament ha elaborat 
un mapa amb una quarantena de punts re-
partits per tota la ciutat on s’han detectat un 
major nombre de comportaments incívics per 
aquest motiu (que es penjarà properament al 
web municipal www.esplugues.cat). Durant 
al novembre, es distribuirà en aquests punts 
material editat a les persones propietàries de 
gossos per informar-los sobre l’obligatorietat 
de recollir els excrements i de portar els 
gossos lligats i identificats –així com les co-
rresponents sancions per no fer-ho–, entre 
d’altres aspectes relacionats amb la tinença 
responsable d’animals que recull l’Ordenança 
municipal sobre convivència i civisme.

Operació Ca
De forma periòdica, la Policia Local por-

ta a terme l’anomenada Operació Ca, centra-
da en les actuacions incíviques relacionades 
amb la tinença de gossos i, especialment, en 
les deposicions que no es recullen, una de les 
conductes més denunciades per la ciutada-
nia d’Esplugues. L’operació realitzada durant 

l’octubre ha coincidit amb la campanya Quiet, 
jeu i recull la seva caca.

La Policia Local aplica tolerància zero en el 
cas de les deposicions a la via pública o a parcs 
infantils, que comporten sancions de 300 i 450 
euros, respectivament. Segons la Policia Local, 
“no es tracta de criminalitzar a la ciutadania 
que gaudeix de la companyia de mascotes de 
manera responsable”, sinó d’actuar contra la 
tinença no responsable i aplicar, en aquests ca-
sos, tolerància zero davant les conductes més 
greus.

En el moment de tancar l’edició d’aquest 
número de EL PONT, l’operació continuava en 
marxa. A data de 16 d’octubre, s’havien inter-
posat 16 denúncies, si bé la gran majoria re-
lacionades amb incompliments derivats de la 
tinença de gossos potencialment perillosos, 
com portar-los per la via pública sense morrió 
o sense lligar.

Les relacionades amb animals de com-
panyia són la segona tipologia d’infraccions per 
incivisme més denunciades a la ciutat. Entre 
octubre de 2015 i setembre de 2016 hi ha hagut 
131 denúncies d’aquest tipus, un 26,7% més 
que en el període octubre 2014-setembre 2015. 
Els comportaments incívics més denunciats 
continuen sent els relacionats amb el consum 
d’alcohol: 199 en els darrers dotze mesos. n

La Policia Local aplica tolerància zero amb  
les deposicions canines a la via pública

La neteja viària costa 
gairebé 2 milions 
d’euros a l’any
Actituds incíviques com no recollir els 
excrements dels gossos a la via pública, 
llençar papers a terra o omplir papereres 
amb bosses d’escombraries, a més dels 
problemes higiènics que poden compor-
tar, suposen una despesa econòmica per 
a l’Ajuntament. La neteja viària té un cost 
anual per a l’Ajuntament d’Esplugues 
d’1,9 milions d’euros, una xifra que es 
podria reduir amb més civisme.

Implicació dels veterinaris
L’alcaldessa, Pilar Díaz, ha demanat 
per carta als vuit centres veterinaris de 
la ciutat que participin en la campanya 
institucional sobre tinença responsable 
d’animals fent difusió i repartint entre la 
seva clientela material informatiu sobre 
la campanya, així com un pack de bos-
ses per recollir excrements.

El concurs 
#Gossosesplugues  
anima Instagram
La campanya Quiet, jeu i recull la seva 
caca inclou un concurs a Instagram 
(actiu fins al 16 de desembre de 2016) 
on la imatge més votada s’endurà una 
sessió a domicili, a Esplugues, amb Pat 
Educadora Canina més un curs online 
d’ensinistrament caní. El premi es di-
rigeix exclusivament als veïns i veïnes 
d’Esplugues que participin en el canal 
municipal a Instagram obert expressa-
ment per a l’ocasió (@gossosesplugues) 
compartint fotos i vídeos sobre les habi-
litats dels seus gossos a través del has-
htag #gossosesplugues. De moment, ja 
hi ha més de 40 imatges.

 Exhibició canina que va tenir lloc 
durant la passada Festa Major, en què 
també es va fer difusió de la campanya

CAMPANYA MUNICIPAL ‘QUIET, JEU I RECULL LA SEVA CACA’
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 ESPLUGUES EMPRÈN: MY SECOND LANGUAGE

“L’assessorament d’experts és l’opció 
apropiada per emprendre amb èxit”

Què ofereix la teva empresa?
Facilitar l’aprenentatge d’una segona llen-

gua estrangera a partir de l’experiència. La 
nostra metodologia, actual i innovadora, per-
met que l’alumnat es familiaritzi amb el nou 
idioma de manera intuïtiva a partir d’exercicis i 
activitats vivencials i sigui capaç de superar les 
limitacions lèxiques i gramaticals en diferents 
contextos i situacions.

Què t’ha motivat a emprendre en les ac-
tuals circumstàncies?

Per a mi, no hi ha el moment perfecte. Si el 
teu projecte empresarial respon a una necessi-

tat real del mercat, aquest és el moment ade-
quat per posar-lo en marxa. Només cal creure 
en la teva idea, enamorar-te d’ella i dedicar tot 
l’esforç necessari per posar-la al mercat.

Creus que un bon assessorament és ne-
cessari per tirar endavant un negoci?

Estic absolutament convençuda que 
l’assessorament d’experts és l’opció apropiada 
per emprendre amb èxit. L’assessorament rebut 
pels tècnics d’Emprenedoria de l’Ajuntament 
d’Esplugues, així com l’allotjament en el 
Coworking municipal han estat decisius per 
redactar el pla d’empresa i definir el model de 

negoci que, finalment, ha sortit al mercat. Les 
seves propostes i consells són els apropiats 
per evitar o reduir els possibles caps per lligar 
en aquells apartats en els quals tens menys 
coneixements. n

 María Ángeles Pallarés
Tel. 629 418 856   www.mysecondlanguage.es

L’ESPAI DE LES PERSONES EMPRENEDORES. La revista EL PONT vol dedicar en cada número un espai a promoure els negocis i empreses posats en marxa per 
persones emprenedores d’Esplugues. Si voleu donar a conèixer el vostre projecte, escriviu a jverdaguer@esplugues.cat

Desencallar la construcción de los 
mercados municipales, una prioridad
El Ayuntamiento realizará una nueva licitación 
tras resolver los anteriores contratos. No 
supondrá coste ni para las arcas municipales 
ni para los paradistas

Tras la aprobación inicial por parte del Pleno municipal de la reso-
lución de los contratos de concesión de obra pública adjudicados en 
su día para realizar los nuevos mercados municipales de La Plana y 
Can Vidalet —que incluía los aparcamientos correspondientes y edifi-
caciones destinadas a viviendas para jóvenes y mayores en las plantas 
superiores–, el Ayuntamiento realizará una nueva licitación. El nuevo 
operador que ejecute la construcción de cada mercado deberá finan-
ciar el proyecto con la gestión del supermercado que habrá en cada 
instalación, de forma que al Ayuntamiento no le suponga ningún coste 
económico. La nueva licitación contemplará también la realización de 
aparcamientos subterráneos, pero no viviendas.

Los mercados serán gestionados de forma directa por el Ayunta-
miento, que ha hablado con diversos operadores que han mostrado 
interés en los proyectos. La intención municipal es licitar las contrata-
ciones a finales de 2016. Las obras podrían durar dos años a partir de 
la adjudicación.

Los paradistas, que ya realizaron aportaciones económicas en su 
día para la construcción de los nuevos mercados,  no deberán realizar 
nuevas aportaciones. Según el primer teniente de Alcaldía, Eduard Sanz, 
“los paradistas, que están al día de cómo evolucionan los hechos, es-
tán contentos con la situación actual y con este nuevo impulso para la 

construcción definitiva de los mercados”.
En marzo de 2006 se adjudicó a las empresas Tau Icesa y Proinosa 

los dos contratos de concesiones de obras públicas que desarrollarían 
dos empresas derivadas de las anteriores, Par-Mer Aparcamientos y 
Mercados SL y Visoren Esplugues SL. Estas empresas realizaron algu-
nas actuaciones, como por ejemplo el derribo del antiguo mercado de 
La Plana, pero no han llegado a ejecutar las obras de construcción de 
los nuevos edificios, entre otras cosas porque la situación económica 
general y en especial del sector comercial les ha impedido encontrar un 
operador para la superficie destinada a supermercado.

Tras un margen de tiempo en el que los operadores no lograron su 
objetivo, el Ayuntamiento decidió resolver las concesiones por incumpli-
miento del objeto esencial del contrato. Ahora, los anteriores operadores 
han de calcular la inversión realizada hasta ahora. Pero “en ningún caso 
preveemos que el Ayuntamiento haya de aportar dinero”, afirma Sanz. n
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Las 10.131 firmas contra la reforma de las pensiones recogidas por 
la Comisión de Pensionistas y Jubilados de Esplugues fue la segunda 
petición colectiva más numerosa que llegó a la oficina del Defensor 
del Pueblo en 2015, según el informe de esta institución estatal. El es-
crito, que fue remitido por la alcaldesa, Pilar Díaz, tras la aprobación 
de una propuesta ciudadana en el Pleno municipal de diciembre del 
2013, rechazaba, entre otras medidas, el anteproyecto de ley regulador 
del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Siste-
ma de Pensiones de la Seguridad Social (ya aprobado), que desvincula 
las pensiones de la evolución del índice de precios al consumo (IPC), e 
instaba al Gobierno a paralizar los recortes, a potenciar el empleo y a 
mantener la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC.

La comisión, que se reúne el primer martes de cada mes de 10 a 12 
horas en el local de la Asociación de Vecinos de Can Clota (calle Lleialtat, 
32), sigue activa y ha anunciado nuevas acciones reivindicativas para los 
próximos meses. Además, siguen recogiendo firmas cada miércoles en 
la puerta del Hospital de Bellvitge en defensa de “una sanidad pública 
gratuita y de calidad”. n

Pensionistas de 
Esplugues reivindican 
sus derechos

Las antenas de TV afectadas por el 4G podrán 
solucionar sus problemas de manera gratuita
Las operadoras de telefonía móvil, Telefónica, Vodafone y Oran-
ge, han comenzado a ofrecer en Esplugues servicios sobre la red 
4G en la banda 800MHz, lo que permite disfrutar de conexiones 
móviles de alta velocidad con una mejor cobertura en el interior 
de los edificios y mayor extensión geográfica. La red 4G propor-
ciona mejoras tanto en la velocidad de descarga, como de envío 
de datos y permite sacar el máximo partido a aplicaciones online, 
como los videojuegos.

Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con 
la Televisión Digital Terrestre (TDT), los operadores han puesto en 
marcha Llega800, entidad encargada de solucionar cualquier afec-
tación en la recepción de la señal de televisión de forma gratuita. 
Las personas que residan en zonas de mayor afectación recibirán 
una comunicación en su domicilio que les informará de que a partir 
de ese momento podrán solicitar de forma gratuita la adaptación de 
la antena de su edificio para evitar posibles incidencias. La misma 
empresa se encargará de atender sin coste alguno posibles afec-
taciones derivadas de la implantación del 4G.

Para gestionar estos servicios, se ha habilitado un teléfono de 
atención gratuito (900 833 999) y una página web (www.llega800.es).

Informe sobre partículas en suspensión en el aire

Según el informe de la Diputació de Barcelona sobre la calidad 
del aire relativo al 2015, el nivel de partículas en suspensión 
PM10 –potenciales contaminantes atmosféricos– en Esplugues 
presenta un valor de media anual de 22 ug/m3 (medida de 
concentración), similar al año anterior. El límite establecido 
por la directiva europea es de 40 ug/m3. La normativa también 
establece que no se deben superar más de 35 veces al año el 
valor diario de 50 ug/m3. En Esplugues sólo se sobrepasó uno 
de los 142 días que se tomaron medidas (el 0,7%, el segundo 
porcentaje más reducido de todas las poblaciones analizadas). 
Esplugues es uno de los 15 municipios de la provincia, y el único 
del Baix Llobregat, que cuenta con una estación de captación de 
partículas, situada en la Escola Isidre Martí.

Formación gratis para comerciantes

Una treintena de comerciantes de Esplugues han participado en 
octubre en el curso Vols fer més caixa? organizado por el Ayunta-
miento de Esplugues, en colaboración con la Diputación de Bar-
celona. Es uno de los cursos gratuitos que periódicamente ofrece 
el Ayuntamiento al comercio local para ayudar a que mejore y a 
hacerlo más competitivo.

La demanda de la Comisión de Jubilados por 
las pensiones fue la segunda más numerosa 
recibida por el Defensor del Pueblo en 2015

Les persones que desitgin ser 
ateses directament al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania (a plaça 
Santa Magdalena, 24 i rambla 
Verge de la Mercè, 1), sense ha-
ver d’esperar, poden demanar 
cita prèvia mitjançant el web mu-
nicipal (www.esplugues.cat, de 
forma telefònica al 900 300 082 o 

de forma presencial. Qui disposi 
de cita prèvia serà atès de for-
ma immediata el dia i l’hora que 
hagi reservat, sense necessitat 
d’esperes innecessàries.

Al web municipal hi haurà un 
apartat que permetrà seleccionar 
el tràmit pel qual es demana dia 
i hora. n

Nou servei per demanar cita prèvia 
als punts d’atenció ciutadana
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L’Ajuntament es persona com a acusació 
popular pel darrer crim masclista
La Junta de Govern municipal va aprovar el 30 de setembre per-
sonar-se com a acusació popular en el procediment penal iniciat 
com a conseqüència de l’assassinat masclista ocorregut a Esplu-
gues el 15 de setembre, en què va morir una veïna de la nostra 
ciutat a mans de la seva exparella. A l’acord es recorda que “la 
violència masclista és un impediment perquè les dones puguin 
assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat” i que “la 
lluita contra la violència masclista és part del procés de les do-
nes per fer efectius llurs drets i construir un entorn que ens per-
meti el lliure desenvolupament”.

Arranca el nou curs de l’Aula Universitària

L’exfiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya José Ma-
ría Mena, una de les veus més acreditades del món judicial, ha es-
tat un dels primer convidats del nou curs de l’Aula Universitària de 
la Gent Gran d’Esplugues (AUGGE). Aquesta entitat organitza una 
xerrada cada dijous amb persones de prestigi en els seus àmbits. 
Més informació al Dia a dia de L’AGENDA.

Esplugues ha participat a l’octubre un any més al projecte intermuni-
cipal Ciutats Defensores dels Drets Humans. L’acte principal va ser el 
que van compartir tres activistes dels drets humans (un colombià, una 
peruana i un palestí) amb gairebé 300 alumnes de 4t d’ESO i de batxi-
llerat de les escoles Natzaret i Utmar i de l’institut La Mallola.

L’alumnat va poder sentir històries com les de Jeison Castaño, co-
negut com a Jeihhco, que utilitza el hip-hop per treballar per la pau i 
la convivència a Medellín, una de les ciutats més conflictives de Sud-
amèrica. Des del seu projecte de gestió cultural i com a integrant d’un 
grup de rap, “experimentem cada dia perquè creiem que hi ha un món 
millor possible i que som capaços de fer-lo”.

També es van emocionar amb el psiquiatre Essam Daod, fundador 
d’Humanity Crew, que ofereix ajuda a les persones refugiades que arri-
ben a les illes gregues: “Aquestes persones han fet per mi molt més del 
que jo he fet per elles. M’han donat l’oportunitat de recuperar la meva 
humanitat, m’han obert els ulls”.

I amb Esperanza Huayama, que fa més de 20 anys que denuncia la 
violació dels drets humans de les 300.000 dones indígenes esterilitza-
des a la força durant el govern de Fujimori al Perú: “No ens agrada que 
parlin per nosaltres les que diuen que són expertes en esterilitzacions. 
Nosaltres hem viscut i sentit aquesta violació en els nostres cossos, i 
coneixem millor la nostra realitat”.

A més, la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues va acollir una exposició 
sobre els refugiats i una xerrada de la Fundación Vicente Ferrer en què 
es van exposar històries de dones a l’Índia rural que lluiten cada dia per 
viure en un món millor. n

Conscienciats amb 
la defensa dels drets 
humans al món

 A dalt, debat dels activistes de Colòmbia, Perú i Palestina amb 
alumnes de tres centres educatius. A baix, xerrada sobre la realitat de 
les dones a l’Índia.
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Els dos màxims res - 
ponsables de la co-
missaria de Mossos 
d’Esquadra d’Es plu  - 
gues, la inspecto-
ra Ruth Giralt i el 
sots inspector Xa vier 
Mar tín, van prota-
gonitzar la xerrada 
d’octubre organitzada pel Grup d’Estudis d’Esplugues. 
Giralt i Martín van fer un repàs històric del cos, tant a 
Catalunya com a Esplugues. En el codi qr annex podeu 
veure la conferència íntegra. n

21

VIDA CIUTADANA

Homenaje a las personas del ‘esplai de gent 
gran’ de El Gall que cumplen 80 años
El Esplai de Gent Gran del Gall celebró el 10 de octubre el tradi-
cional homenaje a las personas de la entidad que celebran su 80 
aniversario.: Miguel Garrido, Miguel Díaz y Florentino Lombardía, 
Ángela Rodríguez y Carmen Dueñas. La celebración contó con la 
presencia de la alcaldesa, Pilar Díaz, y la concejala de Acción So-
cial, Sara Forgas.

Actuació de la Coral La Coloma a Menorca

La Societat Coral Centenària La Coloma va actuar el 8 d’octubre 
a l’auditori dels Socors de Ciutadella, a Menorca, en un concert 
organitzat per la coral Armonia de l’Esplai de Ciutadella, amb 
el qual es retornava la visita que aquesta va fer a Esplugues el 
2011. “Vam rebre una gran ovació per part del nombrós públic, 
entre el qual es trobava el cantant Joan Pons”, ha assenyalat a 
EL PONT Alfons Sangrà, vicepresident de l’entitat.

El Grup d’Estudis repassa la 
història dels Mossos a la ciutat

La Policia Local incor-
porarà en les prope-
res dates tres noves 
places d’agent, la qual 
cosa farà augmentar 
la plantilla fins als 66 
efectius. La intenció de 
l’Ajuntament és reforçar 
encara més la segure-
tat a la ciutat, tot i que 
els índexs són positius 
en comparació amb els 
municipis de l’entorn. Segons les darreres dades facilitades pels Mos-
sos d’Esquadra, corresponents al període juliol 2015-juny 2016, a Es-
plugues es van produir 44 fets delictius per cada mil habitants, un 7,5% 
menys que a l’any anterior. La Policia Local també s’en carrega de la 
seguretat viària i de les denúncies per infringir l’Ordenança de civis-
me. D’aquestes se’n produeixen més de 500 a l’any, i en primer lloc 
se situen les associades amb el consum de l’alcohol, seguides de les 
relacionades amb la tinença d’animals de companyia. n

Els Castellers d’Esplugues van 
tornar a repetir la millor diada de 
la seva història en descarregar el 
4d8, el 2d7, el 3d7ps (foto de Nan-
cy Fernández) i p5 a la primera 
jornada del prestigiós Concurs de 
Tarragona. El 4de8 va ser el quart 
de la temporada que van desca-
rregar els Cargolins. El 2de7 es va 
fer per segon cop a la temporada 
i tercera descarregada de la seva 
història. El castell de la colla, el 
3d7ps, ha estat la 50a vegada que 
el descarreguen. D’aquesta ma-
nera, la colla cargolina va sumar 
1.235 punts i van quedar 10ns en 
la jornada del 2 d’octubre i 22ns, 
d’un total de 42, en la classificació 
global, que inclou la jornada cen-
tral del 3 d’octubre i la de Torred-
embarra de la setmana anterior.

El 12 d’octubre, els Cargolins 
van participar a la 22a Trobada Cas-

tellera del Baix Llobregat, a Sant 
Feliu. Els Castellers d’Esplugues 
van fer la millor diada mai vista en 
aquesta trobada, en descarregar 
el 5de7, el 2de7 (el tercer de l’any 
seguit), el 3de7 per sota i dos pilars 
de 4. n

Cargolins repeteix la seva 
millor diada al Concurs de 
Tarragona

La Policia Local amplia 
els seus efectius amb 
tres nous agents
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L’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat va realitzar el 8 d’octubre a Esplugues 
una jornada de sensibilització i també per donar assessorament i orientació a totes les per-
sones interesades a sol·licitar informació sobre la malaltia. Tallers de memòria i manualitats, 
una tómbola solidària i un espectacle de màgia van servir per commemorar el Dia Mundial de 
l’Alzheimer i donar a conèixer l’existència de l’associació a la ciutat.

Dia de lluita contra  
el càncer de mama

L’Endoll inicia temporada 
amb una comèdia negra

Dia per no oblidar la malaltia d’Alzheimer

Les assassinadetes de Lichting’s House, de 
Llorenç Pagès-Arqués, ha estat l’obra amb 
què el grup de teatre L’Endoll, sota la direcció 
de Joan Morera, ha iniciat les seves funcions 
després de la parada estival. L’Avenç va acollir 
quatre representacions d’aquesta comèdia 
negra, protagonitzada, entre d’altres, per Da-
vid Sánchez, Guerau Martínez, Albert Monte-
ro, Lídia Crisol i Meri Molero.

El Casal de Cultura R. Brillas va acollir el 19 
d’octubre el Dia de lluita contra el càncer de 
mama, un acte per sensibilitzar sobre la im-
portància de les proves de detecció precoç 
per prevenir aquest. Dues professionals, la 
doctora ginecòloga Maribel Pons i la infer-
mera llevadora Carmen Blanes, van explicar 
també que van crear el programa postalta, a 
Esplugues i a municipis del nostre entorn, un 
programa pioner per fer seguiment de dones 
que se sentien desemparades després de 
rebre l’alta de la malaltia. L’alcaldessa, Pilar 
Díaz, les va felicitar per la iniciativa.

Una desena de persones van participar l’1 
d’octubre a la sessió organitzada, amb motiu 
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura, per aprendre a anar en bici amb ajuda 
de monitors.

Aprenent a anar en bici
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L’entitat Amics de la Micologia d’Esplugues va organitzar el 15 i 16 d’octubre una nova edició de l’Exposició de Bolets, una de 
les activitats amb més solera de la ciutat. Enguany, per primera vegada després de 37 edicions, el gruix de l’exposició van ser 
bolets ceràmics, propietat d’una entitat micològica de Santa Coloma de Cervelló (foto 1). Al Casal de Cultura Robert Brillas, 
també va haver una mostra de bolets reals (foto 2), un tast a càrrec de la Colla dels Tres Tombs (foto 3) i una xerrada del metge 
i toxicòleg Josep Piqueras, un referent la matèria (vídeo al codi qr).

L’Exposició de Bolets es renova

Trobada de peregrins del Camino de 
Santiago
El Casal de Cultura Robert Brillas va acollir el 21 d’octubre la sisena 
Trobada de Peregrins del Camino de Santiago d’Esplugues. Vàries des-
enes de persones van compartir vivències i experiències en el sopar 
organitzat per l’Associació d’Amics del Camino de Santiago de la ciutat.

Fiestas del Pilar en el Centro Aragonés
Una misa baturra, seguida de comida y baile en el local del Centro Ara-
gonés de Esplugues, el 12 de octubre, y un festival de jotas en el Casal 
de Cultura Robert Brillas, el 15 del mismo mes, fueron las actividades 
más destacadas de la celebración de las Fiestas del Pilar 2016 organi-
zadas por el Centro Aragonés.

1 2

3
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L’esport espluguí està d’enhorabona. I més 
concretament, el femení. La temporada 2016-
2017 ha començat amb dos èxits sonats per a 
dos clubs de casa nostra: l’Associació Espor-
tiva Penya Esplugues i el Club Voleibol Esplu-
gues, els equips sèniors femenins dels quals 
han aconseguit la Copa Catalunya de futbol 
sala i la Lliga Catalana de Divisió d’Honor de 
voleibol, respectivament.

• El Penya Esplugues Gironella (nom que 
rep l’equip femení després de la fusió fa un 
any amb el club del Bages) es va proclamar 
el 7 d’octubre campió de la Copa Catalunya en 
guanyar a la final el CEFS Rubí en partit disputat 
a Manresa davant de 500 espectadors (la final va 
ser retransmesa en directe per Esport3).

Les campiones, entrenades per Robert Ca-
neda, són Noèlia Guerrero, Pilar Ribes, Marta 
González, Berta Ramos, Sandra Rovira, Cèlia 
Catà, Helena Roig, Berta Velasco, Júlia Vidal, 

Campiones de Catalunya!
El Penya Esplugues es proclama campió de la Copa Catalunya de futbol sala 
femení. I el CV Esplugues, de la Lliga Catalana de Divisió d’Honor femenina

Laura Oliva, Zoe Juanes i Raquel Raventós.
El partit va començar bé per al Penya, que 

als dos minuts de partit es va avançar amb gol 
de Laura Oliva. A partir d’aquí el domini de la 
pilota va ser majoritàriament del club espluguí. 
A la segona part el Rubí va sortir amb més força, 
tot i que Laura hauria pogut fer pujar el segon 
amb un remat al travesser. Poc després, però, 
en una falta indirecta al frontal de l’àrea el Rubí 
va empatar. Amb gairebé 10 minuts per davant, 
el partit es va descontrolar fins que, novament 
per mitjà de Laura, el Penya va fer el que seria 
definitiu 2-1.

El flamant campió de Catalunya de futbol 
sala femení, que milita a la màxima categoria 
espanyola, juga els partits de casa al CEM Les 
Moreres. Després de les primeres  sis jornadas, 
ocupa la novena posició.

• El Club Voleibol Esplugues es va procla-
mar el 2 d’octubre campió de la Lliga Catalana 

de Divisió d’Honor sènior femenina (la segona 
en importància, després de la Superlliga) al 
CEM Les Moreres. Les jugadores dirigides per 
Valeriano Ruiz van superar en la final al CVB 
Barça B per 3-2. A les semifinals, les amfitrio-
nes van superar 3-0 el conjunt del CECEL Llei-
da, mentre que el filial blaugrana superava per 
3-1 al DSV CV Sant Cugat B.

Ja en la final, l’equip espluguí va començar 
molt fort, situant l’electrònic amb un 2-0 fa-
vorable, però les blaugrana van reaccionar, 
allargant la final fins a un tie-break resolt en 
un ajustadíssim 17-15 per a les amfitriones.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament 
d’Esplugues, Montserrat Zamora, va lliurar la 
copa que acredita les espluguines com a cam-
piones de l’edició 2016 de la Lliga Catalana de 
Divisió d’Honor femenina. És la tercera vegada 
que el CV Esplugues s’alça amb aquest títol. 
L’anterior va ser a la temporada 2001-2002. n

Ignacio Ávila llueix la nova medalla 
paralímpica aconseguida a Rio
“És de plata, però per a nosaltres és com si 
fos d’or, perquè el nivell en uns Jocs cada 
vegada és més alt”. Així valora el veí esplu-
guí Ignacio Ávila la consecució de la medalla 
de plata en la prova de ciclisme en ruta dels 
recents Jocs Paralímpics de Rio. Ávila, amb 
discapacitat visual, i el seu copilot Joan Font 
van ser rebuts per l’alcaldessa, Pilar Díaz, i 
la regidora d’Esports, Montse Zamora, el 18 

d’octubre a l’Ajuntament. Els de Rio han estat 
els cinquens Jocs d’Ávila, i aquesta la tercera 
medalla, tot i que en les quatre Paralimpíades 
anteriors va participar com a atleta. Ara, el 
proper gran repte del tàndem Ávila-Font serà 
la defensa l’any vinent del campionat del món 
de ciclisme adaptat en ruta, que van assolir 
l’any passat, tot i que també tenen en ment 
participar a la prestigiosa Titan Desert. n

 D’esquerra a dreta: Montse Zamora, Joan 
Font, Pilar Díaz i Ignacio Ávila
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La pràctica de l’esport amb finalitat educativa i participativa. Aquesta 
és la finalitat dels Jocs Esportius Escolars, per a infants i joves d’entre 
4 i 18 anys, la nova temporada dels quals han arrencat a Esplugues. 
Aquest curs hi participen 55 equips, amb un total d’uns 650 alum-
nes. Una bona part dels equips, 36, són de futbol sala, que participen 
en la 8a Lliga Local Escolar, organitzada per l’AE Penya Esplugues i 
l’Ajuntament: 10 prebenjamins, 12 benjamins, 9 alevins i 5 de la catego-
ria Escoletes. Els partits es juguen els divendres a la tarda en les pistes 
esportives de les escoles participants.

A més, al novembre comencen les lligues intermunicipals dels Jocs 
Escolars del Baix Llobregat, en què prenen part 15 equips espluguins de 
futbol 7, dos d’handbol i dos de bàsquet. I també hi ha lloc per als esports 
individuals, amb 36 noies que participaran en natació sincronitzada i 26 
que ho faran en gimnàstica artística.

Aquests Jocs Escolars tenen com a característica que segueixen 
l’innovador model  de competició Juga Verd Play, en què el resultat final 
no depèn només dels gols  o de les cistelles obtingudes, sinó del com-
portament esportiu de jugadors, entrenadors o públic acompanyant, que 
és puntuat per l’àrbitre, entrenadors, tutors de grada i públic. Aquest 
model, implantat al Baix Llobregat des del 2013 de forma pionera, rebrà 
finançament de la Comissió Europea. n

Uns 650 infants 
participen als Jocs 
Escolars

 Partit de la lliga escolar de futbol sala a l’Escola Isidre Martí
Acción nocturna de Corresolidaris por Collserola
Varias decenas de personas participaron el 30 de septiembre en la 
segunda salida-entrenamiento nocturna por Collserola organiza-
da por Corresolidaris, que partió de la plaza Mireia. Según el nivel, 
hubo tres grupos: carreras de 15 y de 8,2 kilómetros y una cami-
nata por la Carretera de les Aigües. Justo antes de la salida, hubo 
una manifestación de solidaridad hacia las personas que padecen 
enfermedades minoritarias, así como un mensaje en contra de la 
violencia machista, a la que asistieron la alcaldesa, Pilar Díaz, y la 
concejal de Deportes, Montse Zamora.

Jugadora del Penya Esplugues de fútbol sala, 
en la selección española

La ala del Penya Esplugues Gironella Berta Velasco participó 
con la selección española de fútbol sala femenino en el que 
partido que la enfrentó a Portugal el 19 de octubre en el 
Memorial Coto Ferreiro, disputado en Galicia. Berta salió en el 
cinco titular. Ganó Portugal por 3 goles a 1.

Nova grada al CEM Les Moreres

El pavelló blau, el més petit dels dos que té el Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres, ha estrenat una grada amb 49 seients 
per afavorir la comoditat del públic en partits de competició.

Torneig de tir

L’agent de la Policia Local d’Esplugues Jesús Martínez Sandoval 
va obtenir el subcampionat en la modalitat individual del trofeu 
de tir organitzat per la Guàrdia Urbana de Cornellà amb motiu 
de la seva festivitat patronal.

Handbol: jugadors del CH Esplugues 
a seleccions espanyola i catalana
Pau Martínez, jugador del primer equip del 
Club Handbol Esplugues, que milita a Prime-
ra Estatal, ha estat convocat amb la selecció 
espanyola juvenil per la disputa del torneig 
internacional Pierre Tiby a França, disputat a 
finals d’octubre. Pau Martínez és un pivot de 
18 anys que destaca pel seu gran desplega-
ment físic tant en atac com en defensa, se-
gons destaquen des del club. Format al FC 

Barcelona i habitual a les convocatòries de la 
selecció catalana, el fet d’haver entrat en la 
llista del combinat espanyol juvenil demostra 
que a Les Moreres manté la seva progressió.

La temporada 2016-2017 es planteja 
molt intensa per l’Handbol Esplugues, que un 
any més veu créixer el nombre de jugadors i 
d’equips, amb una aposta per la potenciació de 
l’handbol femení. Ja són tres els conjunts de 

noies a les categories infantil, cadet i juvenil. I 
l’objectiu del club és debutar d’aquí a un parell 
de temporades en categoria sènior amb una 
plantilla de jugadores formades a Les More-
res. La feina feta aquestes últimes temporades 
fa que actualment Raquel Moré, cadet de 14 
anys, i Natàlia Romero, infantil de 13, estiguin 
entrenant-se amb la selecció catalana a la Re-
sidència Blume.

En total, aquesta temporada entren en 
competició 15 equips d’handbol espluguencs, 
des de la categoria d’iniciació fins a la sènior. 
Cada cap de setmana l’entitat mobilitza més de 
300 persones. n
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LA NOSTRA HISTÒRIA

ESPLUGUES EN LA MEMÒRIA
Secció a càrrec de  l’Arxiu Municipal d’Esplugues

Història de 
Can Rosàs

Aquesta torre estava situada a l’actual parc 
de Can Vidalet, entre l’edifici de l’actual Esco-
la Oficial d’Idiomes (EOI) i l’altra construcció 
actualment dempeus, coneguda com el safa-
reig. El nom de la casa prové del segon cog-
nom d’un dels propietaris, Joaquim Espalter 
Rosàs, un comerciant barceloní de productes 
de les Amèriques i fabricant d’indianes, que 
adquirí una casa i diversos terrenys a Esplu-
gues a partir de 1776. Uns seus descendents 
vengueren les propietats, l’11 de novembre de 
1845, a Marianna Nadal, vídua de Bartomeu 
Vidal i Mayol. Amb la nissaga dels Vidal s’inicia 
una transformació: el seu fill Bartomeu va 
construir una torre nova, va portar-hi l’aigua 
i l’enjardinà, entre 1861 i 1865. Casat dues 
vegades i sense fills, deixà en vida l’heretat 
Rosàs al fill del seu cosí, Josep Vidal-Ribas 
Torrens, l’any 1884.

Josep Vidal-Ribas passà a ser el propietari 

de dues grans torres, ja que també era l’amo 
de la casa del costat, l’actual EOI. A la mort 
d’aquest, el 1892, la propietat passà a la seva 
germana Concepció Vidal, esposa d’Emili Jun-
cadella i Oliva, i la seva vídua, Elvira Jover, que-
dà com a usufructuària. La imatge correspon a 

 Dècada de 1920. Fotografia atribuïda a Emili Juncadella Vidal. Col·lecció Imatges

una sala del pis noble de Can Rosàs, on es pot 
apreciar la decoració senyorial: parets, mobi-
liari, cortinatge, llums, escultures, miralls... La 
torre passà al fill, Emili, fins a la seva mort el 
1936; i després a una de les seves germanes, 
Mercedes, que va fer-la enderrocar el 1943. n

RECTIFICACIÓ
A l’article que vam publicar Joan M. Puiggròs i Santi Campo a El Pou del 
Vernís 53 amb el títol de Reflexions sobre els canvis de nom d’alguns 
carrers d’Esplugues acabem amb una afirmació que cal matisar. 

El darrer paràgraf diu literalment: “Finalment ens hem de pregun-
tar les raons que tenia l’ajuntament d’Esplugues, amb govern majoritari 

socialista per atorgar noms d’alcaldes addictes al règim dictatorial fran-
quista, a carrers i places de la nostra vila,  en plena etapa democràtica.  
Això és també memòria històrica”. Hem verificat la informació i només 
és atribuïble al govern municipal socialista del consistori la plaça Josep 
Català, darrer alcalde no democràtic, mentre que els carrers dedicats a 
Melcior Llavinés i Gaietà Faura es van aprovar en ple municipal l’any 75 i 
van ser inaugurats l’any 77, dos anys abans de les eleccions municipals 
democràtiques de 1979.

Joan M. Puiggròs i Santi Campo

Podeu adreçar les vostres cartes a la secció Tribuna oberta a: El Pont d’Esplugues, 
Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950 Esplugues o bé a 
través del correu electrònic elpont@esplugues.cat. Les cartes han de tenir una 
extensió màxima de 1.500 caràcters (espais inclosos), han d’anar signades amb 
nom i cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de con-
tacte i/o adreça electrònica. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-
ne un extracte en cas de superar les 25 línies, així com també es reserva el dret 
de no publicar les cartes que puguin vulnerar pel seu contingut la dignitat de les 
persones, els valors reconeguts per la Constitució, especialment els relatius a 
la infància, la joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més 
marginats. Tampoc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o 

opinions ofensives o que puguin constituir falta o delicte. Altres condicions estan 
expressades al Llibre d’estil de les publicacions de l’Ajuntament d’Esplugues, que 
es pot consultar al web: http://www.esplugues.cat/recursos/departament-de-
comunicacio
En cada número només es publicaran les cartes que hagin arribat a la redacció 
d’El Pont abans del dia 10 del mes anterior a la publicació de la revista (excep-
tuant el número de setembre, que s’elabora al juliol). Els escrits que siguin sus-
ceptibles de rebre contestació per part de l’equip de govern, podran incloure la 
resposta en el moment de la publicació.

el pont@esplugues.cat

TRIBUNA OBERTA

 016 ATENCIÓN GRATUITA   •   NO DEJA RASTRO

Teléfono de atención sobre 
violencia machista
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PSC
Eduard Sanz

Certeses del  
Pla Porta BCN

El Pla Porta BCN o caufec aprovat definitiva-
ment al 2004 per la Generalitat de Catalunya, ha 
evolucionat en els darrers anys a un ritme lent.  Da-
rrerament la propietat dels terrenys ha recuperat 
la iniciativa per desenvolupar aquest planejament 
que des de l’ajuntament hem vist sempre com una 

possibilitat d’endreçar i urbanit-
zar una zona que no disposava 
de  vials, serveis, zones verdes, 
habitatges o equipaments. Per 
altra banda suposarà la creació 
de noves oportunitats d’ocupació 

per a la ciutadania, un impuls econòmic a la ciutat, 
i l’atracció de noves activitats que, gràcies als im-
postos derivats, enfortiran la capacitat municipal 
de millorar els serveis que es presten al conjunt 
dels espluguins i espluguines. L’Habitatge sortint, 
es fa bàsicament a través de promocions de blocs 
d’habitatges plurifamiliars, sent aquesta opció molt 
més sostenible des de tots els punts de vista que 
no la previsió inicial d’habitatge unifamiliar. Tanma-
teix, el pla garanteix la protecció del Parc Natural 
de Collserola i ofereix una zona verda de transició 
entre la zona poblada i el propi parc.  

Des del PSC pensem que el pla reverteix en 
positiu a la nostra ciutat i és important donar ar-
guments del perquè. Algunes de les accions con-
cretes que constaten allò que he referit anterior-
ment, assumides per la propietat i sense cost per 
l’ajuntament, són:

- Soterrament de torres elèctriques d’alta 
tensió

- Cessió gratuïta a l’ajuntament de 132 habitat-
ges de protecció oficial i altres cessions de sostre 
comercial i terciari, construïts

- Zona de parc urbà de transició amb Collse-
rola de 81.733 m2

- Nous vials, zones verdes i equipaments co-
munitaris (305.313 m2 – el 77% del total)

- Nou Centre Comercial amb espais d’oci a 
Laureà Miró (al costat del Mossos)

- Nova urbanització gratuïta de tota la plaça 
Josep Català i Avinguda Països Catalans, i altres 
vies per un import total de 7,2 MEUR

Són algunes de les raons (no totes per límit 
d’espai) per les que estem convençuts que el pla 
significa noves inversions i un millor futur per a la 
nostra ciutat, que conviu dins de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona.

ERC
Oriol Torras

Fem feina

Aquest mes permeteu-me que faci una mica 
d’allò que se’n diu “autobombo”. I és que massa so-
vint encara ens trobem persones que ens diuen: i els 
regidors, a part de seure en una poltrona encoixinada 
un cop al mes, què més feu? Doncs bé, potser val la 
pena explicar-ho.

La nostra activitat no és menyspreable. Des 
del començament del man-
dat (fa 16 mesos), el nostre 
grup municipal ha assistit a 
21 sessions plenàries, 56 co-

missions informatives i especials, i hem presentat 24 
mocions. A part d’això, hem assistit regularment a 
multitud de reunions, programes de televisió, consells 
ciutadans, negociacions, contactes i compareixences 
vàries. I el més important: un 83% de les propostes 
d’Esquerra Republicana han trobat la majoria sufi-
cient per a ser aprovades; i això es deu sobretot a una 
feina de consens, que fem incansablement. Penso que 
tot plegat dóna una idea aproximada de la nostra feina. 

I per aquells que creieu que els d’ERC només 
pensem en la independència (que també, és clar!), 
posaré uns quants exemples del que hem aconseguit. 
Per exemple, el consens unànime per crear un pro-
tocol per tenir unes festes majors i uns espais d’oci 
lliures de violència masclista.

Hem aconseguit, i aviat es veurà públicament, 
que es canviï els noms de 6 carrers d’Esplugues re-
lacionats amb la dictadura franquista; que s’aprovi 
una proposta de la UGT per donar una solució laboral 
als aturats de més de 55 anys; el compromís sobre 
el tancament definitiu del CIE de Barcelona; un altre 
compromís per l’adopció del salari mínim de 1000 
euros; un altre per millorar la qualitat de vida de les 
persones celíaques; també sobre la creació d’una 
comissió d’avaluació del servei Bicibox (per cert, una 
comissió que encara ningú ha convocat). Hem millorat 
la gestió de les beques menjador, una millora que pro-
bablement encara té recorregut. Hem donat suport 
als afectats per a les hipoteques abusives; també al 
protocol d’acollida de refugiats a Esplugues, que mai 
s’ha arribat a portar a terme per culpa de bloqueig del 
PP. Hem presentat propostes per millorar el desastrós 
servei de Rodalies d’Adif, per allargar la xarxa de tra-
mvia i per la tant anhelada arribada del Metro al Pont 
d’Esplugues… en fi. Feina, feina i feina.

I seguirem. Són moltes les idees que tenim per 
Esplugues i moltes les ganes que tenim de seguir 
pencant per aconseguir-ho. Amb la vostra ajuda segur 
que ens en sortirem!

C’S
Julio Roldán

¿Tienes vehículo 
eléctrico o híbrido?

Pues enhorabuena. Por dos motivos; prime-
ro porque contribuyes activamente al cuidado del 
medio ambiente con vehículos menos contami-
nantes, y segundo porque verás bonificado (al fin) 
el impuesto de tracción mecánica a partir del año 
que viene 2017.

Digo al fin, por-
que desde C’s Esplu-
gues planteamos es-

ta cuestión al gobierno local de PSC+CDC desde 
antes del verano, recordándoles que en ciudades 
vecinas como l’Hospitalet se vienen aplicando es-
tas bonificaciones desde hace al menos 2 años.

Tras comprobar la voluntad y la intención de 
modificar la ordenanza este mismo ejercicio sólo 
quedaba hablar del importe de la bonificación. 
Enseguida hubo acuerdo para los vehículos eléc-
tricos, puesto que la bonificación ofrecida es la 
máxima legal que permite bonificar el impuesto 
en un 75%. En cuanto a los híbridos, hubo más ne-
gociación puesto que se ofreció un 33% inicial, que 
nos pareció insuficiente y se consiguió aumentar 
con diálogo hasta una bonificación del 40% final 
con el compromiso de revisar tal bonificación y de 
ampliarla en un futuro si se estima conveniente. 

El mes de octubre es en el que se modifican 
habitualmente las ordenanzas fiscales, y hemos 
podido constatar que este año no se propone nin-
guna subida de impuestos (el año pasado subió 
el IBI y el aparcamiento público). Informamos al 
gobierno local PSC+CDC que compartimos esta 
medida de congelar impuestos y además les invi-
tamos a que mantengan el criterio y no propongan 
más subidas del IBI en los próximos 3 años; ni 
se modifiquen el resto de impuestos ni tasas o 
precios públicos, teniendo en cuenta el aumento 
de ingresos previstos en nuestra ciudad.

Hemos secundado la iniciativa que garantiza 
el derecho a una vivienda digna a las personas más 
desfavorecidas, para que a la vez puedan contar 
con un plan de acompañamiento por empresas 
del tercer sector que facilite su inclusión social. 
C’s Esplugues planteó sin éxito, una bonificación 
fiscal a los propietarios de viviendas vacías que 
cedan sus pisos a estas entidades, para facilitar 
la captación.

Saludos y seguimos.
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ICV
Estefanía Zafra

No al Pla Caufec

No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al 
Pla Caufec. No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. 
No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla 
CAUFEC. No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. 
No al Pla Caufec. No al Pla Caufec. NO AL PLA 
CAUFEC. No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. 

No al Pla CAUFEC. No al Pla 
Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No 
al Pla Caufec. No al Pla Caufec. 
NO AL PLA CAUFEC. No al Pla 
Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No 
al Pla CAUFEC. No al Pla Caufec. 

NO AL PLA CAUFEC. No al Pla Caufec. No al Pla 
Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla Caufec. 
NO AL PLA CAUFEC. No al Pla CAUFEC. No al Pla 
Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla Caufec. No 
al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla Cau-
fec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla CAUFEC. No al 
Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla Caufec. 
No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla 
Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla CAUFEC. 
No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla 
Caufec. No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. 
No al Pla Caufec. NO AL PLA CAUFEC. No al Pla 
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CDC
Albert Comellas

Parc de Collserola i 
Porta de Barcelona

Enguany hem celebrat el 6è aniversari de 
la constitució del Parc. D’acord amb el seu lema 
“Collserola et cuida, cuida Collserola”, treballem a 
fi que el Parc entri a la ciutat i, sobretot, que aques-
ta se’l faci seu. Tot aprofitant l’avinentesa de que 
l’Alcaldessa és la presidenta ara de llur patronat i 
l’experiència que també puc aportar-hi per haver-ne 

format part prèviament.
Així, hem inclòs a la progra-

mació d’inversions fins el 2019 
l’arranjament dels carrers que 
ens l’acosten amb voreres com 
cal: c/Pau Vergòs, la plaça Josep 

Català i l’avinguda dels Països Catalans. 
Fora del Parc, gràcies a una àmplia franja verda 

de transició, hi ha la zona privada i prèviament ja 
urbanitzable del pla Porta Barcelona (anteriorment 
CAUFEC), situada a dos àmbit: (A) entre Finestrelles 
i Ciutat Diagonal (a l’antic moto-cross) i (B) a l’entorn 
del Tram a Ca n’Oliveres (antic càmping Barcino).

El tràmit amb la Generalitat es va encetar el 
1991 i es va aprovar el 2004, després d’introduir-hi 
molts aspectes moderadors gràcies a l’acció cons-
tructiva dels regidors d’aquest grup municipal en 
aquella època, entre d’altres col·lectius. Els promo-
tors van haver de: 

1.- Fer-se càrrec de la construcció dels carrers, 
que per fi ara s’obriran després d’haver-hi insistit 
des d’aquest grup municipal al llarg del mandat 
2011-2015.

2.- Augmentar les zones verdes, gràcies a no 
comptar com a tals els talussos de la B-23. Això va 
permetre d’eixamplar l’espai verd de transició en 
forma de “L” que l’embolcalla respecte el Parc.

3.- Cedir vivendes de protecció oficial, que ori-
ginalment no s’hi havien inclòs.

4.- Moderar la construcció i el centre comercial, 
rebaixant les rasants a partir de les quals es compta 
l’augment d’edificabilitat concedit a canvi d’eliminar 
les grans torres elèctriques.

Les llicències que hem atorgat ara per construir 
el centre comercial a Ca n’Oliveres (en faig referència 
a la pàgina 8) i els primers habitatges, estan lligades 
al compliment d’aquests punts.

Així doncs, amb el nostre treball des del govern 
d’Esplugues impulsem més aspectes per millorar la 
qualitat de vida i de l’ocupació que s’hi crea, afavorir 
una mobilitat més sostenible i augmentar la parti-
cipació democràtica. I el Parc de Collserola, com 
els polígons industrials, també ens hi ajuda. Perquè 
“Tothom fa Esplugues” és una actitud vital i política, 
i no pas un mer lema de campanya electoral.

PPC
Marcos Sánchez

Cero

Cero son los euros que subirán los impues-
tos y tasas municipales en Esplugues el año 2017. 
Y eso nos satisface y mucho. Desde el Partido 
Popular creemos que menos impuestos es si-
nónimo de más libertad,  ya que el dinero del 
ciudadano donde mejor está es en su bolsillo y no 

en las cuentas corrientes 
de los Ayuntamientos.

Cuando vemos que 
los grandes proyectos de 

ciudad se reactivan: Como el Plan “Porta Barce-
lona” que supondrá una transformación integral 
de gran parte de nuestra Ciudad (y sobre el que 
próximamente tendremos un Pleno extraordina-
rio de la Corporación) o  el proyecto de nuestros 
Mercado Municipales, que conjugará el interés y 
la aportación pública con el capital privado.

Cuando vemos que nuestra ciudad es atrac-
tiva para que grandes empresas se instalen en 
ella: Como, por ejemplo, la multinacional Lidl que 
instalará en los Tres Molinos un hub sub euro-
peo de innovación gastronómica (además de un 
supermercado, claro) o el interés que suscita la 
cartera de oficinas que alberga nuestra ciudad 
(con la compra por parte del Grupo Meridia Capi-
tal de la sede social de Nestlé así como del edifi-
cio “Diagonal Business Park Edificio VI – Alta I”)

Cuando vemos que en el corto y medio plazo 
mejoraremos nuestra movilidad: con la cons-
trucción (próxima finalización) del carril bici – 
peatonal que unirá nuestra Ciudad con Barcelona 
vía Avda. Diagonal, y la previsible mejora de las 
líneas de autobús (también el interurbano).

Nosotros, como Ayuntamiento, ¿qué de-
bemos hacer? Pues considero que hacemos 
lo correcto: hacer de nuestra ciudad no sólo un 
lugar atractivo, sino más atractivo que el resto. 
Para los ciudadanos y empresas que ya estamos 
instalados aquí, y para aquellos que en un futuro 
lo estarán.

Seguiremos con nuestra forma de hacer 
oposición propositiva, constructiva y capaz de 
llegar a acuerdos con todos; conformando una 
gran mayoría institucional que no es más que el 
claro reflejo de la gran mayoría social que desea 
que los políticos dialoguemos y acordemos.
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... I ara tornen els 
voltors...

Malgrat la insistència de l’equip de govern negant la 
realitat, el Pla Caufec-Porta BCN és un pla especulatiu; 
700 habitatges de luxe, un macro centre comercial, dues 
torres d’oficines de més de 100 metres d’alçada... Que 
comportarà l’encariment desorbitat del preu de l’habitatge, 
la volatilització del comerç local que intenta sobreviure al 
municipi, alhora que provocarà el col·lapse viari a l’entrada 
de Barcelona -donada la precarietat de la xarxa de trans-
port públic, així com les infraestructures clarament insufi-
cients- que patim cada dia amb els problemes de mobilitat 
que ara per ara encara no s’han resolt. L’Ajuntament, però, 
ens vol fer creure que aquestes greus mancances no es 
veuran incrementades, al haver d’absorbir l’impacte dels 
vehicles d’aquests 700 habitatges de luxe, més el flux de 
15.000 vehicles diaris que preveuen, com a conseqüència 
del centre comercial...

Malgrat el discurs triomfalista segons el qual Es-
plugues està per sobre de la mitjana pel que fa a zones 
verdes - el que s’obliden de dir és que, per exemple, les 
vies del Tramvia estan catalogades com a zona verda - la 
realitat és que, amb la urbanització dels carrers del Pla 
Caufec-Porta BCN, limítrofs amb el Parc de Collserola, 
han eliminat les zones de transició necessàries per a la 
conservació dels espais naturals.

Malgrat la fal·làcia de “l’oportunitat de llocs de tre-
ball”, sense tenir en compte quants llocs de treball, quines 
condicions laborals i la precarietat a la que ens aboca... i 
a quin preu. Ja que l’experiència als pobles veïns ens de-
mostra que, l’obertura de grans centres comercials ha 
arrasat el comerç local, i ha contribuït a la precarització 
del mercat laboral.

Malgrat el concepte de participació ciutadana promo-
gut des de l’equip de govern, que dirigeix i limita la parti-
cipació al programa electoral del PSC, negant qualsevol 
iniciativa pròpia dels veïns i les veïnes d’Esplugues...

Malgrat l’entusiasme amb el que, aparentment, veu 
ara CDC el Pla Caufec-Porta BCN, tot i haver estat contrari 
al projecte tots els anys que ha estat a l’oposició...

Malgrat tot, nosaltres seguim dient NO AL PLA 
CAUFEC-PORTA BCN.

Exigim que l’equip de govern escolti als veïns i veïnes 
organitzats a la vila, que demanen el replantejament del 
projecte perquè s’adapti al context actual i a les necessitats 
reals de la vila. Així com una consulta ciutadana amb un 
procés participatiu real, on tothom pugui posicionar-se 
en vers aquest pla especulatiu que torna a planejar sobre 
els nostres caps, com voltors, amb l’amenaça d’acabar 
d’encimentar la falda de Collserola.

Per tots aquests motius, juntament amb altres grups 
municipals de l’oposició, hem promogut la celebració d’un 
Ple Extraordinari per revocar els acords presos unilate-
ralment i a porta tancada per la Junta de Govern Local.

I per això, també, donarem suport a la Proposta Ciu-
tadana presentada per la Plataforma No al Pla Caufec-
Porta BCN, que es sotmetrà a votació al Ple Ordinari, el 
proper 16 de novembre.

CE
Julián Carrasco

Memòria, República i 
procés constituent

Dimecres 19 d’octubre de 2016 va ser un dia 
important: el Parlament de Catalunya va donar el 
tret de sortida per declarar nuls els judicis sumarís-
sims de la dictadura franquista. El ple de la cambra 
catalana ha tirat endavant la tramitació de la pro-
posició de llei de reparació jurídica de les víctimes 

del franquisme, presentada per 
Catalunya Sí Que es Pot, Junts 
pel Sí i la CUP, que declara nuls 
i sense cap efecte jurídic tots els 
consells de guerra sumaríssims i 

les corresponents sentències, instruïts per causes 
polítiques a Catalunya pel règim franquista.

Celebrem que per primera vegada a la història 
democràtica una institució de l’Estat digui prou i 
es reivindiqui la lluita per les llibertats dels homes 
i dones que van patir la repressió de la dictadura 
franquista.

Canviem Esplugues vol contribuir a difondre 
i a què es visualitzi allò que representa la defensa 
de la memòria històrica, la lluita per les llibertats, 
els drets de ciutadania i  dels pobles. 

Són diversos els símptomes de col·lapse del 
model de la Transició, enmig d’una crisi econòmica i 
política que colpeja a la classe treballadora i suposa 
una pèrdua de la democràcia representativa, ja que 
les decissions clau són adoptades per les grans 
fortunes i per organismes europeus i mundials que 
no responen a cap legitimació democràtica.

Necessitem un canvi polítc que suposi un gir 
econòmic, social, cultural  i ètic radical, en el marc 
d’un estat federal, republicà i solidari que garanteixi 
el benestar de la ciutadania.

Cal imposar des de la base un nou procés 
constituent basat en la participació i en la suma 
de persones i organitzacions, que retorni la veu i el 
poder de decisió a la ciutadania. Una proposta on el 
debat territorial es vinculi al debat social, que ens 
permeti una sortida social i solidària de la crisi, que 
garanteixi el treball digne en condicions d’igualtat 
i amb drets, la protecció social adequada i unes 
pensions dignes, el dret a la protecció de la salut 
i a l’educació.

Per contactar amb 
els Grups Municipals 
de l’Ajuntament:

PSC
esplugues.socialistes.cat
psc@esplugues.cat

C’s
baixllobregat.ciudadanos-cs.org/
category/esplugues-de-llobregat
esplugues@ciudadanos-cs.org

ERC 
www.esquerra.cat/esplugues
esplugues@esquerra.org

PP
www.ppcatalunya.com
popularesESPLUGUES@gmail.com

ICV-EUiA
www.iniciativa.cat/esplugues
icv@esplugues.cat

CDC
www.convergentsesplugues.cat
cdc@esplugues.cat

CUP
espluguesdellobregat.cup.cat
esplugues@cup.cat

CE
juliancarrasco@esplugues.cat
Canviemesplugues@gmail.com




