
Mobilitat i transport. 
Connectivitat, vials  
i accessibilitat.

Més opcions 
de transport 
públic.

Carrers i 
avingudes 
més 
transitables 
pels vianants.

Per una mobilitat de transport 
públic, sostenible i eficient.

Millorar el transport urbà entre 
barris. Creació d’abonaments i 
reducció del preu.

Activar noves opcions de transport 
interurbà (llançadora del Bruc a 
Martorell d’alta freqüència). 

Adequar i millorar els accessos a
Esparreguera.

Instar a la construcció urgent del
pont de vianants de l’autovia A-2.

Aplicar el Pla de Mobilitat existent 
pensant en els mitjans de 
transports més sostenibles.

Qualitat urbana.  
Neteja, manteniment, 
jardins i mobiliari urbà.

Esparreguera 
més neta. 

Entorns 
comuns 
amigables. 
 

Per uns espais comuns nets, 
endreçats i amigables.

Ampliar els serveis de neteja 
viària. 

Millorar la planificació de la 
recollida de residus, evitant la 
coincidència amb els horaris 
escolars i reforçant el servei de 
forma puntual i en dies festius. 

Millorar l’enjardinament i la qualitat 
dels espais comuns. 

Potenciar l’accessibilitat i 
l’adequació d’espais de reunió, 
passeig i lleure a la vila.

Promoció econòmica. 
Comerç, indústria  
i emprenedoria.

Més progrés 
econòmic i 
ocupació a la 
vila.

Consolidar 
projectes de 
futur.

Per una activitat empresarial, de 
comerç i d’autoocupació de futur.

Dinamitzar el comerç  
de proximitat. 

Crear una Xarxa d’emprenedors i 
un espai de coworking amb una 
visió 4.0.

Transformar l’entorn i l’activitat del 
mercat per potenciar el comerç.

Revitalitzar La Colònia Sedó amb 
una perspectiva multifuncional.

Regenerar els polígons industrials,
els seus serveis i comunicacions.

POUM i Habitatge.  
Mercat de la vivenda 
dinàmic i social.

Consensuar 
la planificació 
urbanística 
definitiva.

Dotar de 
places 
d’aparcament 
al centre.

Per una vila ordenada i pensada 
per als ciutadans i el seu 
desenvolupament actiu. 

Impulsar i aprovar el POUM, com a 
guió del projecte de ciutat del s. XXI. 

Consolidar el nucli urbà i teixir els 
barris amb l’avinguda principal.

Projecte de reforma Fase 1 . 
Avinguda Francesc Marimon.

Crear una oficina d’habitatge per a 
facilitar-ne l’oferta i l’accés.

Respondre a les necessitats socials 
i d’accessibilitat per a la gent gran, 
jove i col·lectius vulnerables.

Enderrocar les construccions de 
Can Roca i millora l’accés a les 
Roques Blaves.

esparreguera2031 som  
un moviment ciutadà obert a totes 
les persones, transversal, constructiu, 
inclusiu i republicà, inspirat en el 
respecte pel patrimoni cultural i 
natural de la vila.

Desitgem compartir amb tu la il·lusió d’un 
nou projecte comú, transformador i vital 
per a Esparreguera i els seus vilatans. 

Et presentem els eixos principals de 
participació i actuació en què treballarem 
durant els pròxims anys de forma alineada 
amb els objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides. 

Per tal de dur a terme aquests objectius i fruit 
d’un procés de primàries, posem al teu servei 
i al d’Esparreguera un equip mutidisciplinari, 
professional i divers, capaç de reactivar i 
transformar la vila pel bé comú.  

Si vols rebre més informació sobre les nostres 
activitats, participar en el fòrum virtual  
o bé en les taules temàtiques que organitzem,  
no dubtis a contactar amb nosaltres.

www.esparreguera2031.com/connectat/

1.   Manel Roca
2.   Joana Mora
3.   Pablo Chamorro
4.   Maria Visa
5.   Andrés Labella
6   Anna Sardà
7.   Ernest Montijano
8.   Àngels Massip
9.   Joan Roda
10.   Felisa Noguero

11.   Àngel Jiménez
12.   Anna Soler
13.   Pere Durà
14.   Anna Prieto
15.   Mª Teresa Reynés
16.   Esteve Valls
17.   Manel Miró
18.   Teresa Martín Font
19.   Elisabet Corominola 
20.  Francisca Benavent 
21.   Isabel Fernández

¡Con tu voto 
empezamos ahora!

Amb el teu vot 
comencem ara!

esparreguera2031.com

som@esparreguera2031.com

Tel. 695 25 1444

@esparreguera2031

@somEsparreguera

COMPTEM 
AMB TU 
suma-t’hi ;-)



Seguretat ciutadana  
i emergències. 
Protecció i prevenció.

Per una vila més segura. 

Potenciar i optimitzar els recursos 
de la Policia local.

Revisar els plans de Protecció Civil.

Dotar a l’ADF dels mitjans necessaris 
per desenvolupar una tasca de 
qualitat.

Arranjar la massa forestal que limita 
amb les urbanitzacions.

Impulsar espais de prioritat de 
vianants i la conducció de vehicles 
de forma responsable i segura. 

Garantir els comportaments cívics 
i de respecte pels equipaments i la  
neteja viària.

Fomentar la 
implicació del 
ciutadà. La 
seguretat és 
cosa de tots.

Impulsar 
els plans de 
prevenció 
d’incendis.

Atenció a les persones. 
Serveis socials propers  
i inclusius.

Per una vila inclusiva, que no deixi 
enrere cap ciutadà.

Vetllar pel bon funcionament de 
Can Comelles. Incrementar el suport 
domiciliari de les persones grans o 
amb dificultats. 

Donar suport a les entitats que 
desenvolupen tasques per a les 
persones amb dificultats. 

Dotar de recursos i d’eines als serveis 
socials per tal d’atendre, sense 
espera, les necessitats més urgents.

Elaborar un programa d’atenció i 
serveis per als infants i els joves.

Elaborar un programa de 
desenvolupament de polítiques 
d’igualtat.

Treballar pel 
benestar de 
totes i tots 
els vilatans, 
i molt 
especialment 
per i amb 
les persones 
amb 
necessitats 
específiques.

Promoció cultural. 
Promoció, recursos  
i activitats. 

Per la consolidació del projecte 
cultural d’Esparreguera.

Donar suport a les iniciatives 
culturals desenvolupades pels 
ciutadans i per la Federació 
d’Entitats.

Acordar un conveni amb la Passió 
d’Esparreguera que permeti: 
modernitzar instal·lacions, 
dinamitzar l’espai del teatre i millorar 
l’accessibilitat a la sala petita.

Fomentar el turisme i el 
coneixement de la vila a través 
dels seus actius culturals.

Impulsar un Festival de Teatre 
“Porta a Porta” i la Fira Passió 
d’hivern.

Impulsar 
iniciatives 
culturals amb 
una acció 
coordinada  
i planificada.

Entorn natural.  
Sostenibilitat  
i Medi Ambient.

Fer que la 
natura entri a 
la vila.

Esparreguera 
sostenible 
i activa en 
economia 
circular.

Per una vila i un entorn més 
naturals, sostenibles i accessibles.

Obrir Esparreguera a les vies 
Blaves i Verdes, connectant la 
vila i barris perifèrics amb el parc 
natural i el riu Llobregat.

Crear el “Parc del Torrent Mal”.
Incorporar el municipi al Parc Rural 
i al Parc Natural de Montserrat.

Promoure un pla d’eficiència 
energètica i bonificar la 
implementació d’energies 
renovables. 

Convertir la Bassa de Can Cardús 
en un espai per al barri.

Informar sobre la gestió de residus 
i l’abocador de Can Mata.  

Equipaments  
municipals.  
Renovació i manteniment.

Crear i 
adequar 
els espais 
esportius.

Modernitzar 
i habilitar 
espais per a 
activitats de 
les entitats.

Per uns equipaments actualitzats 
i capaços de donar resposta a les 
demandes dels vilatans. 

Execució del projecte d’ampliació 
del pavelló esportiu del castell.

Adequació de la piscina coberta de 
la plaça del centre.

Disseny del nou camp de futbol.

Adequació de les pistes del Barri Font. 

Creació de nous espais polivalents 
per a activitats d’entitats i de 
ciutadans interessats. 

Valorar la necessitat de nous 
equipaments a Mas d’en Gall, Can 
Rial i Can Vinyals. 

Adequació d’un espai a la zona de 
Can Roca per a activitats de Bike-
trial.

Civisme i educació.  
Convivència, formació  
i respecte.

Fer de la 
vila un 
espai per al 
creixement  
i la relació 
personal.

Fomentar les 
disciplines 
socials, les 
arts i les 
humanitats. 

Per una educació integrada en 
la comunitat local i basada en la 
convivència cívica.

Crear un pla per a la inclusió, el 
civisme i la convivència.

Millorar el suport en la gestió de 
les escoles bressol i crear un espai 
de criança i educació compartida.

Fomentar el diàleg i suport a les 
AMPAs i als consells escolars.

Promocionar l’escola de música 
municipal i de l’ensenyament d’art 
i teatre. 

Implicar el ciutadà en el projecte 
global de coneixement i respecte 
per la vila d’Esparreguera.

Administració local. 
Finançament i gestió 
eficients i innovadors.

Per una Administració local, 
oberta, propera i dinàmica! 

Racionalitzar el funcionament i 
la gestió de l’Administració local 
valorant el capital humà.

Millorar els terminis de resposta i 
facilitar el contacte amb el ciutadà. 

Impulsar la col·laboració i el 
finançament de projectes 
amb organismes i institucions 
supramunicipals i europees.

Confegir un Pla de transparència i 
participació ciutadana.

Fomentar, coordinar i donar 
suport a les xarxes de voluntariat i 
col·laboració entre els vilatans.  

Tot un equip 
humà al 
servei dels 
ciutadans.

Fer projecte 
de ciutat en 
el marc de la 
col·laboració 
amb altres 
organismes.

suma’t  
a l’agrupació 
d’electors de la vila.
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DE DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE


