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Per a Esplugues
les persones són capital
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Més drets, més benestar social
Esplugues donarà resposta a les noves inquietuds de
la ciutadania per augmentar el seu benestar social. Ens
centrarem en la millora dels serveis socials, la prevenció
de dinàmiques d’exclusió social, l’atenció de persones i
col·lectius socialment vulnerables, i de persones que viuen
soles amb problemes de mobilitat i el desplegament de
programes d’acció comunitària.
Durant el quadrienni, desplegarem polítiques d’habitatge
protegit les quals inclouen la construcció de 324 habitatges
de propietat i 234 pisos de lloguer per a famílies, joves i
gent gran. Aplicarem polítiques socials i millors serveis per
augmentar la qualitat de vida la millora de les condicions de
vida de la gent gran, les persones amb discapacitats o les
més desafavorides. Així, es construirà la residència assistida
“La Mallola”, per tal que la gent gran d’Esplugues no hagi
de marxar de la seva ciutat, i la residència per a persones
amb greu discapacitat a Ca n’Oliveres. Farem efectiu el
desplegament de la Llei de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència.

També s’iniciarà un programa d’inclusió social que inclou
ajuts socials, ajuts de lloguer a famílies monoparentals i
beques a nens i nenes. Donarem suport al desenvolupament
de grups d’ajuda mútua per a persones amb problemes
d’addiccions. Desenvoluparem la Jornada de Sensibilització
de la Malaltia Alcohòlica, amb activitats com ara un cine
fòrum per a joves i impulsarem activitats relacionades amb
la prevenció d’embarassos no desitjats.
A més, posarem en marxa un programa d’integració per a
persones nouvingudes, així com un programa d’integració
de persones amb discapacitat. Finalment, crearem un
programa sobre bancs de temps, impulsarem convenis de
voluntariat social i consolidarem el programa de promoció,
prevenció i educació per a salut pública incorporant tots els
compromisos adquirits en el decurs de l’Audiència Pública
per a nois i noies del curs 2007-2008. Vetllarem, així mateix,
perquè la ciutadania d’Esplugues compti amb serveis de
salut de qualitat i propers.
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Promovent una cultura de qualitat
En aquests quatre anys volem incrementar la participació
ciutadana en les activitats culturals, promoure la lectura i
difondre el patrimoni cultural de la ciutat, a més de potenciar
les entitats culturals.
A Esplugues creiem que els referents locals en un món
global són importants. Per això es construirà l’Auditori
Municipal i s’iniciarà el procés per a la construcció del Casal
Municipal d’Entitats, amb espais, entre d’altres, per a les
activitats culturals. La remodelació del Casal Robert Brillas,
els programes de suport a creadors novells i artistes de la
ciutat, la potenciació d’”Esplugues entra en escena”, una
oferta estable d’arts escèniques per a adults i infants, i la
dinamització de l’oferta cultural del Casal Robert Brillas i del
conjunt de barris de la ciutat completaran una excel·lent
oferta cultural.

El nostre patrimoni cultural representa la nostra identitat.
Per això, crearem un programa de difusió del patrimoni
cultural que inclogui exposicions i activitats de potenciació
de la història i dels costums tradicionals d’Esplugues. També
realitzarem un pla especial de protecció del catàleg i el
projecte museístic Centre Pujol i Bausis, a banda d’impulsar
el Centre d’Interpretació de Sant Pere Màrtir.
Per una cultura de qualitat és cabdal la promoció de la
lectura. Per aquest motiu continuarem potenciant activitats
com ara “L’hora del Conte” i el “Club de lectura”, programes
que fomenten la lectura a les biblioteques i als barris. Però
també volem fomentar l’ús de la llengua catalana, amb la
promoció d’activitats al Servei de Normalització Lingüística
i la col·laboració en activitats de dinamització de l’ús del
català.
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Esports per a tothom
L’esport és una eina cabdal per aconseguir objectius tan
diversos com la dinamització cívica, la realització personal o
la integració social.
Amb l’objectiu de facilitar la pràctica esportiva a tots els
espluguencs i totes les espluguenques i contribuir que
hi hagi un servei de proximitat, ampliarem i millorarem la
xarxa d’instal·lacions esportives de què disposa la ciutat.
Impulsarem la construcció del Complex Poliesportiu les
Moreres i del nou Poliesportiu de Can Vidalet. També
acabarem la revisió del Mapa d’instal·lacions esportives
municipals (MIEM) i les millores previstes als camps de futbol
d’El Molí i Salt del Pi. Finalment, abordarem la fase final de
la remodelació del Complex Esportiu la Plana i impulsarem el
cobriment d’una pista esportiva.
Però la pràctica esportiva no és necessària només per a la

millora de les condicions físiques, sinó que també suposa
un instrument educatiu, un hàbit saludable i un element
d’integració. Per això crearem el programa “Patis oberts”, per
tal de dinamitzar la pràctica esportiva als centres educatius
en horari extraescolar, a més de consolidar programes
d’esport per a tothom com ara “Cap infant d’Esplugues sense
saber nedar”. Continuarem potenciant les entitats esportives
del municipi, a través de suport econòmic, d’infraestructura,
formatiu i d’assessorament tècnic. Treballarem la viabilitat de
poder oferir serveis esportius als poliesportius municipals a
uns preus més econòmics per als joves.
Reforçarem la pràctica esportiva per als diferents col·lectius
de la ciutat, com ara la gent gran, a partir de l’impuls de
nous espais esportius adequats a les seves característiques i
a diferents barris de la ciutat.
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Esplugues és jove
Esplugues és jove i els nostres joves necessiten oportunitats
per desenvolupar-se, per demostrar el seu talent, per
independitzar-se i per dir la seva sobre el municipi. Per això,
desplegarem el Pla municipal d’habitatge, que suposarà
durant el quadrienni més de 500 habitatges assequibles en
règim de venda i de lloguer. També estudiarem la viabilitat
d’impulsar habitatge compartit al municipi i desenvoluparem
una oficina per a l’emancipació juvenil i impulsarem
programes de suport a creadors novells i artistes de la ciutat.
A més, garantirem que el jovent d’Esplugues que ha hagut
de marxar per no poder accedir a un habitatge assequible
no tingui problemes a l’hora de poder concórrer a les
promocions d’habitatge de promoció municipal.
També potenciarem les activitats de dinamització juvenil

a través de programes com ara l’Esplujove i de l’Espai
Jove Remolí, a més d’espais i activitats joves al Casal
Robert Brillas. A més, volem dinamitzar els instituts
mitjançant intercanvis amb ciutats europees que potenciïn
l’aprenentatge de llengües estrangeres, l’establiment de
punts d’informació i de dinamització als mateixos centres
i altres accions de suport als joves estudiants. També
impulsarem una xarxa i serveis d’orientació als joves.
Continuarem donant suport al teixit associatiu juvenil, per
tal d’impulsar la participació dels joves en els assumptes
comunitaris del municipi. Farem una festa a l’aire lliure
basada en hàbits saludables i impulsarem activitats
basades en l’oci nocturn alternatiu. També desenvoluparem
campanyes i activitats de prevenció i sensibilització sobre les
addiccions.
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Una ciutat educadora i inclusiva
Volem una ciutat on tothom tingui accés a l’educació. Per
això impulsarem un projecte educatiu de ciutat basat en
la participació i la cooperació entre institucions i entitats.
Continuarem amb l’alfabetització digital per a col·lectius amb
risc de patir marginació tecnològica i el programa d’escoles
municipals de música, ceràmica, pintura i dibuix, a més de
dinamitzar l’escola d’adults.
També prioritzarem la millora de les infraestructures dels

centres educatius públics, centrant-nos en el programa
de manteniment d’edificis i instal·lacions municipals, el
programa d’orientació d’estudis i en dinamitzar l’increment
d’equipaments informàtics en els centres escolars i la seva
connexió a Internet. Finalment, seguirem potenciant les
escoles bressol públiques i fomentarem la qualitat educativa
en els centres públics amb suport d’activitats extraescolars i
consolidant l’oferta d’activitats educatives complementàries.
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Barris, en majúscula
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Espais públics de qualitat
amb criteris ambientals
Esplugues es compromet a aconseguir un espai públic de
qualitat que aplicarà en quatre àmbits d’actuació: millora
de l’accessibilitat dels vianants, intensificació de la neteja i
manteniment dels espais públics, millora de l’enllumenat i la
xarxa semafòrica i millora del clavegueram.
Amb vista a aconseguir una millor gestió dels residus
i de la neteja viària es continuarà amb el Programa de
manteniment de l’espai públic i amb una jardineria pública,
encara més sostenible i eficient. Avançarem en l’objectiu de
fer d’Esplugues una ciutat més accessible, sense barreres
arquitectòniques, i millorarem la mobilitat. A més, impulsarem
l’accessibilitat de la boca de metro Can Vidalet al carrer

Maladeta. Impulsarem 1.400 noves places d’aparcament
subterrani i noves places per a motos i bicicletes.
Desenvoluparem un servei equivalent al “bicing” de
Barcelona juntament amb d’altres municipis metropolitans;
ampliarem la xarxa de carrils bici i millorarem els existents.
Continuarem amb l’adequació de l’enllumenat públic, la
instal·lació de la tecnologia LED a la xarxa semafòrica i amb
la millora del clavegueram de la Mallola, així com la xarxa del
sector del Gall i la d’altres barris de la ciutat. Desenvoluparem
el Pla de millora de Can Vidalet a través del cofinançament
municipal i de la Generalitat mitjançant la subvenció de la Llei
de barris.
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Una ciutat en ple desenvolupament urbà
Esplugues és una ciutat viva i en contínua evolució. Entre les
reformes urbanes més importants hi ha el soterrament de la
línia d’alta tensió de Mas Figueras, l’obertura de la rambla del
Carme en diversos trams, la reforma de la plaça Blas Infante
i la del carrer Anselm Clavé, entre d’altres.

També es completarà la urbanització dels jardins ParísRoma-Londres i Montesa, la reurbanització, millora de
l’accessibilitat i ampliació de les voreres de carrers de la
Plana i el tractament de talussos al parc dels Torrents, a més
d’iniciar un pla de millora integral del barri de Can Vidalet i les
fases pendents del parc dels Torrents.
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Barris segurs
La seguretat és un dret de la ciutadania. En aquest sentit,
cal seguir reforçant la policia de proximitat, orientada
a la comunitat i a les demandes ciutadanes. Per això,
desplegarem el Pla de seguretat i convivència ciutadana,
un instrument que preveu més de 40 mesures, com és
ara, el de l’agent tutor/a que vetllarà per eradicar els hàbits
de risc o bé la implantació del mapa de seguretat del
municipi. També volem consolidar la coordinació amb els
Mossos d’Esquadra creant una sala de control d’operatiu
conjunta i intensificant dispositius policials conjunts.

Finalment, pel que fa a la millora de la seguretat viària,
s’incrementaran les campanyes de control de la velocitat i de
l’alcoholèmia, d’inspecció de transport escolar i de millora
de l’asfalt per contribuir a la prevenció d’accidents. També
es desenvoluparan totes aquelles mesures necessàries
que garanteixin el compliment de les normes bàsiques de
convivència en relació amb la mobilitat. Estudiarem, així
mateix, la viabilitat de crear un espai a disposició dels joves
per aprendre a conduir, així com una campanya que faciliti
l’adquisició de cascs de qualitat a un preu més assequible.

Més civisme, més convivència
Civisme és sinònim de convivència pacífica. Treballarem per
garantir el respecte, la convivència i el civisme en els nostres
barris, reduint les activitats incíviques amb la creació de
l’agent de prevenció en hàbits de risc i amb la continuació
del programa de foment del civisme, que regula els sorolls
i activitats molestes, tinença d’animals domèstics, grafits

o l’ús excloent de l’espai públic. S’impulsarà un reglament
sobre el soroll, es crearà un servei de mediació ciutadana,
que preveu prevenir els conflictes ciutadans i es consolidaran
els programes comunitaris presents als barris. També
impulsarem iniciatives que fomentin el respecte pels espais
públics i per la convivència ciutadana.

3

Projectes que
transformaran la ciutat
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A l’entorn del soterrament de l’autopista
Esplugues impulsarà el soterrament de l’autopista B-23, que
transformarà la ciutat. Parlem d’un gran projecte de ciutat a
mig termini, que preveu soterrar aquest vial al seu pas pel
nostre terme municipal i guanyar, així, un gran parc lineal que

travessarà el municipi. Aquesta actuació facilitarà, doncs,
l’eradicació de l’impacte sonor i visual i la cohesió territorial
d’Esplugues.

Porta BCN, un pla per créixer
Porta BCN és un gran projecte de reurbanització en una
zona de 40 hectàrees entre els barris de Finestrelles, Ciutat
Diagonal i Can Vidalet. Suposarà la construcció d’uns 700
habitatges, un parc d’innovació empresarial, un centre
comercial, dos hotels, sales multicinema i un espai verd de
20 hectàrees. Aquest gran projecte, que també preveu el
soterrament de 31 línies d’alta tensió, permetrà l’obertura de

nous accessos a l’autopista B-23 i la ronda de Dalt, a més
de la construcció d’un tram de la Ronda Verda per entrar a
Collserola. La L-3 de metro, que es perllongarà fins al centre
d’Esplugues, hi tindrà una parada. Igualment, es perllongarà
la línia de FGC des de Reina Elisenda fins a la prevista parada
de L-3 Finestrelles, on hi haurà un intercanviador entre totes
dues línies.
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Una xarxa d’equipaments de qualitat
Mitjançant aquest pla reforçarem les polítiques socials amb
la construcció de la residència assistida “La Mallola”, en
conveni amb la Fundació Fèlix Llobet, la residència per a
persones amb greu pluridiscapacitat a Ca n’Oliveres i un
nou ambulatori a Can Clota. També s’abordarà la segona
fase del Centre d’Informació i Recursos per a Dones. A
més, es reforçaran els continguts culturals de la vila amb
la construcció de l’Auditori Municipal, la remodelació del
Casal Robert Brillas, l’inici del procés per a la construcció del

Casal Municipal d’Entitats, el projecte museístic Centre Pujol
i Bausis i el Centre d’Interpretació de la muntanya de Sant
Pere Màrtir. I no podem oblidar les millores que es produiran
en les instal·lacions esportives de la ciutat. Així, impulsarem
la construcció del Complex Esportiu les Moreres i del nou
Poliesportiu de Can Vidalet. També es crearà una pista
esportiva coberta, continuarà la remodelació del Complex
Esportiu la Plana i es realitzaran millores als camps de futbol
El Molí i Salt del Pi.

Esplugues lluita contra el canvi climàtic
Esplugues diu sí a lluitar contra el canvi climàtic. Per això es
potenciarà el Programa ciutat sostenible, que fomenta l’ús
d’energies alternatives, l’aplicació de mesures d’eficiència
energètica, l’estalvi d’aigua potable i recursos no renovables.
Es fomentarà l’educació i sensibilització mediambiental,

s’impulsarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques
als equipaments municipals i s’ampliarà la dotació de
contenidors per a piles i objectes contaminants. Es farà una
ordenança d’estalvi energètic, així com un reglament sobre el
soroll, i es col·locarà més enllumenat de baix consum.
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Habitatge assequible
per a la gent d’Esplugues
Un altre projecte que transformarà la ciutat és el
desplegament del Pla municipal d’habitatge, que permetrà la
construcció de 324 habitatges de propietat i 64 de lloguer
per a joves. També es construiran 170 habitatges de lloguer
per a gent gran i per a joves als mercats de Can Vidalet
i de la Plana. A més, se seguiran construint habitatges
de lloguer per a persones amb risc d’exclusió social i es
continuarà amb la millora de l’accessibilitat als habitatges,
amb subvencions per a la instal·lació d’ascensors. Però tan
important com la construcció d’habitatges és la connectivitat

entre els barris de la ciutat. Per aquest motiu, el transport
públic es converteix en una peça clau, amb la millora del
servei de l’Esplubús i del bus del barri, així com la renovació
del parc mòbil de transport urbà. També el Pla Porta BCN
suposarà una millora en la connectivitat entre barris, amb
la reurbanització de la zona compresa entre Can Vidalet,
Finestrelles i Ciutat Diagonal, el soterrament de les seves
línies d’alta tensió i l’obertura de nous accessos de la ronda
de Dalt i l’autopista B-23. Donarem suport a la unió entre el
Trambaix i el Trambesòs.

1.400 noves places
d’aparcament subterrani
Amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat al municipi, reduir la
presència de vehicles al carrer i facilitar el trànsit dels vianants,
iniciarem un pla d’aparcaments que possibilitarà la construcció
d’una primera fase d’unes 1.400 noves places d’aparcament

públic als diferents barris de la ciutat. Els emplaçaments
previstos són: parc Pompeu Fabra, carrer Tenerife, carrer
Lleialtat, avinguda Ciutat de l’Hospitalet, avinguda Isidre Martí i
carrer Serra del Montsec.

4

A l’avantguarda
de l’economia
del coneixement

17

Parc d’innovació empresarial,
valor afegit per a Esplugues
Esplugues es vol posicionar com a ciutat del coneixement.
Un dels pilars d’aquest projecte es fonamenta en la creació
del nou Parc d’Innovació Empresarial, que estarà ubicat al
sector del Pla Porta BCN. Aquest projecte permetrà crear
un complex de 90.000 m2, dissenyat per Ricard Bofill, on
s’ubicaran dues torres d’ avantguarda, junt amb edificacions

d’oficines al seu voltant. El conjunt d’edificis estarà dividit en
dues zones, unides per un pont que travessarà l’avinguda
Ahrensburg. El Parc d’Innovació Empresarial es convertirà
en un nou motor econòmic metropolità, amb activitats
empresarials de valor afegit que impulsaran l’oferta comercial
i els llocs de treball qualificats.

Més ocupació
Una de les preocupacions que més afecta la ciutadania
d’Esplugues és l’atur. Per això, i per incrementar l’ocupació
de qualitat, es crearà l’esmentat Parc d’Innovació
Empresarial, que generarà més de 6.000 llocs de treball.
També posarem en marxa una planificació urbanística
de nous usos terciaris en el municipi, que atraurà noves
empreses a la nostra ciutat.

A més, millorarem la inserció laboral de les persones i
col·lectius amb risc d’exclusió, a través de la formació
ocupacional; continuarem potenciant l’orientació laboral,
així com accions d’intermediació, amb serveis com el de la
Borsa de treball i nous programes en col·laboració amb els
centres educatius. Estudiarem la possibilitat de crear un viver
d’empreses i donarem noves línies de suport per a la creació
de microempreses.
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Invertir en mercats
i comerç de proximitat
Esplugues compta amb una xarxa de comerç de proximitat
dinàmica, en constant renovació i adequació a les demandes
ciutadanes. Per aquest motiu, s’impulsaran diferents accions
que contribuiran a donar suport al nostre comerç a tots els
barris. Es posarà en marxa l’ordenança sobre usos comercials,
la senyalització comercial i, d’acord amb el pla de suport
al comerç local, seguirem apostant per les campanyes de
promoció, com ara Firesplugues i l’enllumenat nadalenc.

També es potenciaran els eixos comercials de Can Vidalet, la
Plana i el Centre. Una altra important aposta per al comerç
és la remodelació dels mercats, que es concretarà en la
construcció dels mercats municipals de la Plana i de Can
Vidalet assegurant la competència entre les parades d’una
mateixa tipologia.

El coneixement que ens ve
de les tecnologies
A Esplugues volem continuar potenciant les noves
tecnologies com a eina de coneixement. Per aquest motiu,
seguirem amb Ajuntament digital, un pla de qualitat per
potenciar l’ús de les noves tecnologies. També continuarem
impulsant la TDT interactiva i una xarxa MAN (Metropolitan
Area Network) a la ciutat per superar l’escletxa digital

existent. A més, seguirem amb el programa que potencia
la societat de la informació i el coneixement, que promou
l’alfabetització digital. D’altra banda, la ciutadania podrà
gaudir pròximament d’un renovat portal de la ciutat,
www.esplugues.cat, i d’una xarxa Wi-Fi a Esplugues.

5

Esplugues, referent
en qualitat humana
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Compromís social
amb igualtat de gènere
Esplugues aposta per una ciutat que manté el seu compromís
social envers la igualtat de gènere. Per això, desenvoluparem
un Pla d’igualtat que permeti impulsar polítiques de gènere
arreu del municipi i fomenti la participació de les dones en
plenitud de drets en tots els àmbits i per a totes les edats.
I farem un Pla d’igualtat intern que garanteixi la igualtat
d’oportunitats en tota l’organització municipal. De la mateixa
manera, continuarem lluitant contra la violència de gènere i
desenvoluparem el Centre d’Informació i Recursos per a les

Dones. Però, a més de la igualtat de gènere, volem afavorir
la conciliació de la vida familiar, personal i laboral. Per aquest
motiu, continuarem apostant pels casals municipals, per les
escoles bressol públiques, per les activitats educatives en
horari no lectiu, o per serveis com “Minuts Menuts.”
També impulsarem una nova organització del temps a la ciutat
per adequar l’ús de l’espai públic, l’horari i ús d’equipament i
serveis a les necessitats de les persones.

Una gestió municipal que necessita
la participació ciutadana
Una ciutat que no escolta la veu de la seva ciutadania no pot
completar una bona gestió, perquè no coneix els veritables
problemes de la gent. Per tant, continuarem promovent
programes de participació ciutadana i de suport a les nostres
entitats i impulsarem serveis de suport formatiu i associatiu

que contribueixin a enfortir la societat civil d’Esplugues, amb
iniciatives com ara el Punt de suport associatiu. Així mateix,
facilitarem la presència de les entitats d’Esplugues a Internet
i dissenyarem estratègies que facilitaran la participació
ciutadana en els assumptes de la ciutat.
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Compromesos amb el món
Esplugues no viu d’esquena a la realitat que l’envolta i
participa en projectes de cooperació internacional i de
sensibilització de la ciutadania. A través del programa de
cooperació internacional, continuarem promovent projectes

solidaris, així com activitats de sensibilització sobre la
desigualtat entre el Nord i el Sud i consolidarem el 0,8% dels
ingressos propis a l’ajuda per al desenvolupament.

Per la integració
de les persones nouvingudes
Esplugues som tots: els d’ahir, els d’avui i els de demà.
Per aquest motiu, necessitem facilitar la integració de les
persones nouvingudes a la vida quotidiana. Continuarem
apostant per la integració amb un programa que facilita
un protocol de recepció i acollida, un servei d’informació i

assessorament i informes d’arrelament social, entre d’altres.
Vetllarem per la igualtat de drets i de deures de totes les
persones. Crearem, també, programes d’integració de les
dones nouvingudes.

6

El camí
cap al bon govern
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La ciutat, un projecte plural
que té en compte totes les veus
L’Ajuntament promou un estil de govern basat en la
implicació ciutadana, en un idea plural del municipi. Per això,
impulsem processos participatius, molts d’ells innovadors
al municipi, com ara les audiències públiques per a joves
estudiants de 3r i 4t d’ESO, que tenen com a objectiu

involucrar al veïnat d’Esplugues en els grans i petits projectes
del municipi. També volem millorar la capacitat de resposta a
les demandes de la nostra ciutadania, i revisar-ne els nostres
compromisos de servei.

Cap a l’excel·lència en la gestió
Els projectes que proposem necessiten una Administració
encara més eficient i més orientada a les necessitats de
la ciutadania. Per tant, impulsarem accions de millora dels
serveis responent als nous requeriments. Continuarem
apostant per la transparència i el compromís en la gestió,
comunicant i retent comptes de l’actuació. Fomentarem

un pla de qualitat en el qual optimitzarem els recursos,
incorporant de forma intensiva les tecnologies de la
informació i les comunicacions en els processos de
prestació dels serveis. Impulsarem, també, una política
de comunicació encara més eficaç i eficient. Divulgarem
indicadors de qualitat en la prestació dels serveis.

