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1. DIMARTS 25 DE FEBRER 

 

Lloc: L'Edifici Robert Brillas (c/ Àngel Guimerà, 38).  

Horari: 18:00 – 20:00h. 

Nombre d'assistents: 4 persones.  

Propostes realitzades:  

a. Conèixer el cost econòmic de les diferents propostes (Mesura de govern. 8.1. 

Transparència,  bon govern i qualitat en la gestió). 

b. Ampliació de la residència La Mallola, ja que existeix terreny on construir (Mesura de 

govern 2.5. Nous i millors serveis per a la gent gran). 

c. Ampliació del tramvia a Sant Just (Mesura de govern 4.1. Més i millor transport 

públic).  

d. Revisió de la normativa per als patinets. Més concretament, regular la seva circulació a 

la via pública amb majors mesures punitives (Mesura de govern 6.2. Seguretat viària). 

e. Vigilància policial a les zones d'animals per comprovar que els animals que es troben en 

elles segueixen la normativa vigent (Mesura de govern 6.1. Prioritzar la nostra 

seguretat dotant a la policia de més i millors recursos). 

 

2. DIMECRES 26 DE FEBRER 

 

Lloc: L'Edifici Puig Coca (Petit Parc de l'Amistat). 

Horari: 10:00 – 12:00h. 

Nombre d'assistents:  3 persones.  

Propostes realitzades:   

a. Promoure la sensibilització ciutadana participativa a través de (Mesura de govern 8.2. 

La participació ciutadana, motor de progrés): 

 Campanyes informatives.  

 Tallers informatius. 
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b. Educació de la societat en valors ciutadans a través d’incentivar l’assistència a tallers i 

habilitar un menjador i alberg social (Mesura de govern 8.3. Foment dels valors de la 

pau, la convivència, la tolerància i el respecte als drets civils).  

c. Promocionar horts urbans socials i tot el que això comporta. Realització de punts de 

trobades ciutadanes on es promocioni i impulsi l’ecologisme (Mesura de govern 4.5. 

Esplugues, ciutat sostenible).  

d. Realització de cursos d’educació viària en general i, especialment, en relació amb els 

patinets elèctrics (Mesura de govern 6.2. Seguretat viària).  

e. Convertir les sancions econòmiques municipals en la realització de serveis comunitaris 

i serveis socials (Mesura de govern 8.3. Foment dels valors de la pau, la convivència, 

la tolerància i el respecte als drets civils). 

f. Promoure l’alimentació saludable mitjançant (Mesura de govern. 9.6. Fomentar el 

consum responsable per a garantir una vida sana i saludable):  

 Tallers de com cuinar de manera saludable.  

 Tallers de com comprar de forma saludable i econòmica. 

g. Tallers de formació per a nens, orientats cap a les matemàtiques i economies (Mesura 

de govern 2.1. Educació, garantia d’igualtat d’oportunitats per a tothom). 

h. Augmentar el temps dels semàfors per als passos de vianants a l'Avinguda Cornellà 

(Mesura de govern 6.2. Seguretat viària). 

i. Reivindicar i negociar amb el tramvia (Mesura de govern 4.1. Més i millor transport 

públic).  

j. Donar suport al pla d'accessibilitat, sobretot enfocat a persones amb diversitat 

funcional (Mesura de govern 5.1. Millora de l'accessibilitat i la mobilitat als carrers 

de la nostra ciutat): 

 Conversió en zona de vianants de carrers, elements, cartells, parcs, festes 

municipals accessibles, etc. 

 Fer accessibles les escoles, institucions i els diferents equipaments municipals.  

 Finançament de vetlladors als esports. 

 Activitats adaptades, com un pont per a la integració plena. 

k. Fomentar una major educació a través de (Mesura de govern 2.1. Educació, garantia 

d’igualtat d’oportunitats per a tothom): 

 Tallers d'expressió i comunicació.  

 Ampliació de les temàtiques dels programes de formació i inserció (PFI).  
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l. Fomentar l'intercanvi amb pobles petits de Catalunya (Mesura de govern 2.4. La 

cultura com a instrument d'enriquiment i desenvolupament personal i social).   

 

3. DIJOUS 27 DE FEBRER 

 

Lloc: Espai Baronda. 

Horari: 19:00 – 20:30h. 

Nombre d'assistents: 1 persona.  

Propostes realitzades:  

a. Millorar i intensificar els mecanismes de participació (Mesura de govern 8.2. La 

participació ciutadana, motor de progrés).  

b. Establir espais d'organització veïnal i discussió ciutadana (Mesura de govern 8.2. La 

participació ciutadana, motor de progrés).  

c. Promoció de polítiques públiques enfocades a la participació política (Mesura de 

govern 8.2. La participació ciutadana, motor de progrés).  

d. Ampliar els serveis d'assessoria jurídica gratuïta Espai Remolí (Mesura de govern 1.1. 

Atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de 

dependència).  

 Donar a  conèixer els serveis d'inclusió per a persones nouvingudes a Esplugues. 

e. Espais d’autogestió com, per exemple, la potenciació dels horts urbans (Mesura de 

govern 4.5. Esplugues, ciutat sostenible).  

f. Valorar la possibilitat d’obrir i ampliar els patis de les escoles i la posta a disposició de 

personal per a la seva dinamització (Mesura de govern 2.3 – Promoció de la pràctica 

esportiva i la vida saludable, per aconseguir una Esplugues físicament activa).  

 

4. DIVENDRES 28 DE FEBRER 

 

Lloc: L’Edifici Molí (c/ Verge de la Mercè, 1). 

Horari: 11:00 – 13:00h. 

Nombre d'assistents: 8 persones.  
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Propostes realitzades: 

a. Augmentar les freqüències de pas dels autobusos (Mesura de govern 4.1. Més i millor 

transport públic). 

b. Minimitzar els nivells de contaminació a través de diferents mesures com (Mesura de 

govern 4.5. Esplugues, ciutat sostenible):  

 Augmentar el nombre d’estacions de recàrrega públiques i privades.  

 Campanyes de sensibilització i promoció del reciclatge a la ciutat.  

 Establiment d’alarmes de contaminació visuals als carrers; establiment 

d’informació on time i on line.  

c. Avançar en la recollida d’aigües pluvials (Mesura de govern 4.5. Esplugues, ciutat 

sostenible).  

d. Protegir espais verds no edificats (Mesura de govern 4.5. Esplugues, ciutat 

sostenible).  

e. Il·luminació intel·ligent en parcs (Mesura de govern 4.5. Esplugues, ciutat sostenible).  

f. Deixalleries mòbils amb més presència als barris i punts (Mesura de govern 4.5. 

Esplugues, ciutat sostenible). 

g. Promoure la sostenibilitat a través de les associacions de veïns (Mesura de govern 8.2. 

La participació ciutadana, motor de progrés).  

h. Promoure i difondre  el “Fòrum de Esplugues” (Mesura de govern 2.2. 

Desenvolupament de polítiques que afavoreixin als i les joves).  

i. Formació en temes tecnològics i negocis (Mesura de govern. 9.5. La formació, eix del 

desenvolupament econòmic i social).  

j. Realització d’estudis per la rehabilitació dels barris més enllà de Can Vidalet (Mesura 

de govern 10.1. Una decidida aposta per l'habitatge públic i la rehabilitació).  

k. Promoure i incentivar el lloguer de locals tancats, especialment per a emprenedors i 

habitatges (Mesura de govern. 9.1. Proporcionar atenció, recursos, formació i 

assessorament a les persones emprenedores).  

l. Ajudes i subvencions per rehabilitar i adaptar els comerços que estan actius en 
l’ctualitat (Mesura de govern 10.1. Una decidida aposta per l'habitatge públic i la 
rehabilitació).  

 


