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sones que van inaugurar les noves instal·lacions, ubicades a Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Just

Edició d’enguany de la Festa del Parc dels Torrents
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Cap a una Esplugues
més sostenible 
i més esportiva

Amb la inauguració del flamant Parc Ciclista Llobregat,
Esplugues ha guanyat un equipament públic de gran trans-
cendència pel que fa a l’aposta de la nostra ciutat per la pràc-
tica de l’esport i per l’ús de la bicicleta.

Es tracta d’una instal·lació impecable des del punt de vista
tècnic, que gestiona la Federació Catalana de Ciclisme i que
es troba situada entre Sant Joan Despí, Sant Just Des vern i
Esplugues. Aquest equipament esportiu contribuirà a poten-
ciar la pràctica del ciclisme entre la ciutadania d’una forma
segura i regulada.

I és que per a l’Ajuntament, la promoció de la bicicleta és
un objectiu primordial, ja que té un doble valor: és un mitjà
a ltament ecològic per a la ciutat i promou l’exercici físic i sa-
ludable de les persones. Per això, juntament amb aquest
equipament, podem gaudir de 4,5 quilòmetres de carril bici i
180 places d’estacionament per a bicicletes.

La promoció esportiva, preventiva i cívica és un altre as-
pecte clau i, en aquest sentit, periòdicament es fan activitats
per a totes les edats relacionades amb la bicicleta, com la
Marxa Accessible de Seguretat Viària, la Passejada Ur bana o
la Festa de les Rodes. I significa també un pas més en la
construcció d’una ciutat sostenible i esportiva.

Una Esplugues amb una potent xarxa d'entitats i clubs,
que crea equipaments com aquest, com la pista de skate-
park i com les fu tures zones i pistes esportives al Parc dels
Torrents o la pla ça Blas Infante. Una ciutat que impulsa les
obres d'un nou i modern complex esportiu, el de les Moreres.
Una ciutat que dóna suport a l'esport escolar, al programa
‘Cap nen sense saber nedar’ i al de col·lectius socials vulne-
rables. I que organitza, amb un important èxit de públic, la
Setmana de l'Esport. 

Con la inauguración del flamante Parc Ciclista Llobregat,
Esplugues ha ganado un equipamiento público de gran
tras cendencia en lo que respecta a la apuesta de nuestra
ciudad por la práctica del deporte y por el uso de la bicicle-
ta.

Se trata de una instalación impecable desde el punto de
vista técnico, que gestiona la Federación Catalana de Ci -
clismo y que se encuentra situada entre Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern y Esplugues. Este equipamiento deporti-
vo contribuirá a potenciar la práctica del ciclismo entre la
ciudadanía de una forma segura y regulada. 

Y es que para el Ayuntamiento, la promoción de la bici-
cleta es un objetivo primordial, ya que tiene un doble valor:
es un medio altamente ecológico para la ciudad y promue-
ve el ejercicio físico y saludable de las personas. Por eso,
junto con este equipamiento, podemos disfrutar de 4,5 ki-
lómetros de carril bici y 180 plazas de estacionamiento para
bicicletas.

La promoción deportiva, preventiva y cívica es otro as-
pecto clave y, en este sentido, periódicamente se hacen ac-
tividades para todas las edades relacionadas con la bicicle-
ta, como la Marcha Accesible de Seguridad Vial, la Passeja -
da Ur bana o la Festa de las Rodes. Y significa también un
paso más en la construcción de una ciudad sostenible y de-
portiva.

Una Esplugues con una potente red de entidades y clu-
bes, que crea equipamientos como éste, como la pista de
skatepark y como las fu turas zonas y pistas deportivas en
el parque dels Torrents o la pla za Blas Infante. Una ciudad
que impulsa las obras de un nuevo y moderno complejo de-
portivo, el de las Mo reres. Una ciudad que da apoyo al de-
porte escolar, al programa ‘Cap nen sense saber nedar’ y
al de colectivos sociales vulnerables. Y que organiza, con
un importante éxito de público, la Setmana de l’Esport. 

Hacia una Esplugues
más sostenible 
y más deportiva

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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El presidente de la Generalitat, José Montilla, inauguró la instalación, acompañado
de la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y de los alcaldes de Sant Joan Despí 
y Sant Just. El Parc Ciclista lo gestionará la Federació Catalana de Ciclisme

El Parc Ciclista Llobregat invit
ciudadanía a probar sus instal

Los amantes de la bicicleta de Esplugues cuentan con un nuevo es-
pacio para practicar su deporte favorito: el Parc Ciclista Llobregat. El equi-
pamiento, ubicado a caballo entre los términos de Esplugues, Sant Joan
Despí y Sant Just, está promovido por los ayuntamientos de estos munici-
pios, más el de Cornellà. La gestión va a cargo de la Federació Catalana de
Ciclisme.

La ciudadanía puede conocer y hacer servir el nuevo equipamiento
deportivo durante los meses de junio y julio. Las personas interesadas en
pedalear sobre el flamante circuito ciclista pueden hacer uso de la instala-
ción de forma gratuita de lunes a viernes, de 18 a 22 horas, y los sábados,
de 10 a 13 horas, siempre atendiendo las indicaciones del personal res-
ponsable de la instalación.

El resto del año,  la nueva instalación permitirá diferentes tipos de
usos: abonos para uso individual y familiar, entrenos federados, escuela
de ciclismo y competiciones federadas o de tipo social y popular. Los es-
colares tendrán la posibilidad de realizar talleres de habilidades en bici-
cleta de carretera y de montaña. Por otro lado, se programarán cursos y

talleres familiares para que los pequeños aprendan sobre dos ruedas.
El nuevo parque ciclista fue inaugurado el 6 de junio por el presiden-

te de la Generalitat, José Montilla, acompañado de la alcaldesa de Es -
plugues, Pilar Díaz, y de los alcaldes del resto de municipios a los que da
servicio: Antoni Poveda (Sant Joan Despí), Josep Perpinyà (Sant Just Des -
vern) y Sergio Fernández (teniente de alcalde de Cornellà). También estu-
vieron presentes la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, Car -
me Mas, y la delegada del gobierno en Barcelona, Carme San Miguel.
Montilla manifestó que el nuevo equipamiento “potencia la práctica depor-
tiva entre la ciudadanía”.

Con un presupuesto de 555.640 euros, el Parc Ciclista Llobregat
consta de dos espacios. El primero es un circuito asfaltado de 7 metros de
ancho y una cuerda de 648 m. de longitud, que incorpora otro circuito de la
misma anchura y una cuerda de 248 m. El segundo espacio, que ocupa el
área interior del circuito asfaltado y está destinado a la bicicleta de monta-
ña (BTT), tiene 2 metros de amplitud y se puede subdividir en dos circuitos
diferenciados. 

DOS CIRCUITO
El Parc Ciclista const
circuito asfaltado de 
ancho (color rosa) y d
espacio interior desti
bicicleta de montaña 
metros de amplitud (

La ciudadaní
instalación d
(de 18 a 22 h

El president de la Generalitat, José Montilla, l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i els alcaldes
de Sant Joan Despí i Sant Just, entre les personalitats que van inaugurar el Parc Ciclista Llobregat
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Campanya per evitar sorolls
en horari nocturn

L’Ajuntament d’Esplugues ha portat a terme durant els caps
de setmana de juny una campanya per evitar sorolls durant les
hores de nit a les zones amb terrasses de bar. En concret, a la ram-
bla Verge de la Mercè, avinguda Cornellà, plaça Gandhi i carrer
Àngel Guimerà (inclosa la zona de vianants davant de l’Avenç),
s’han repartit fulls informatius entre la clientela dels locals on es
demana un comportament cívic (evitar cantar o parlar en veu alta,
arrossegar cadires i taules, tancar les portes del cotxe de forma
brusca...) i s’adverteix de les sancions previstes a l’ordenança mu-
nicipal de convivència ciutadana i ús de la via pública.

Impuls al Pla Local de
Seguretat Viària

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Josep Pérez
Moya, i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, han signat un conveni
de col·laboració per portar a terme la redacció del Pla Local de
Seguretat Viària per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària ur-
bana d’Esplugues. Aquest pla tindrà en compte els trets bàsics i
característics de la ciutat amb l’objectiu de contribuir a un augment
en la seguretat viària.

L’alcaldessa i el director del SCT, Josep Pérez Moya (a la seva
esquerra), amb altres representants d’Ajuntament i Generalitat

Apuesta municipal por la bici
El Parc Ciclista es una acción más de las que el Ayuntamiento

de Esplugues realiza para promocionar la bicicleta como transporte
ecológico, saludable y deportivo:

• A lo largo del año se realizan diferentes marchas ciclistas, como
la Marxa Accessible de Seguretat Viària (pensada para familias) y la
Passejada Urbana, que transcurre por diversos municipios de la co-
marca. También tiene lugar la Festa de les Rodes, con la realización
de un circuito por la ciudad y pruebas de habilidades.

• En los últimos años se está ampliando el número de carriles
bici. Actualmente, hay 4.500 metros de longitud y se está trabajando
para conectar diversos tramos que formarían parte de la ronda verde
metropolitana (un circuito de carriles bici de 20 kilómetros ininte-
rrumpido que permitirá ir por diversos municipios).

• En la ciudad hay 180 plazas repartidos en una cuarentena de
puntos de estacionamiento de bicis. Además, el Ayuntamiento parti-
cipará, junto con la Entidad Metropolitana del Transporte, en el im-
pulso del Bicibox, que supondrá la creación de estaciones seguras, a
base módulos cerrados, para aparcar la bicicleta. En Esplugues se
construirán siete estaciones con capacidad total para un centenar de
plazas.

ITOS EN UNO
consta de un
o de 7 metros de
a) y de un segundo
destinado a la
taña (BTT), de 2
tud (color azul)

Trambaix

Así es el 
Parc Ciclista

Llobregat

anía puede hacer uso gratis de la
n durante junio y julio de lunes a viernes 
2 horas) y los sábados (de 10 a 13 horas)
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El parque dels Torrents tend
para usos deportivos, cívicos
La nueva instalación, financiada por el fondo de inversión local que promueve
el Gobierno español, se construirá sobre la zona que ocupaba uno 
de los lagos, lo que supondrá un importante ahorro de consumo de agua

El parque dels Torrents, la zona verde central de la ciudad, ga-
nará este año un nuevo espacio multifuncional, apto para activida-
des deportivas, culturales y ciudadanas. Este es uno de los proyec-
tos que se ejecutarán en Esplugues en 2010 gracias al Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, impulsado por el Gobierno
español para tratar de paliar los efectos de la crisis económica. El
proyecto cuenta con un presupuesto superior a 350.000 euros.

La actuación se centrará en una superficie de 3.050 metros
cuadrados que ocupaba uno de los antiguos lagos (el situado más
próximo al Camp Municipal de Futbol Salt del Pi), lo que supondrá

La actuación, que se centrará en 
una superficie de 3.050 m2, incluirá
nuevos usos ciudadanos y un
importante ahorro para el municipio

Pista polideportiva

Pista polideportiva

Gradas

Gradas Gradas
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un importante ahorro para el municipio por lo que respecta al con-
sumo de agua.

Su adecuación facilitará el acceso a través de una rampa y la
instalación de dos pistas deportivas al aire libre dotadas de canas-
tas de baloncesto, mobiliario urbano y alumbrado. Además de usos
deportivos, la pista podrá utilizarse para la realización de activida-
des culturales y cívicas. Además de las pistas, el proyecto contem-
pla también la construcción de cuatro gradas desmontables, así co -
mo la adecuación del talud contiguo para permitir la instalación de
una quincena de bancos de madera y la plantación de 24 árboles.

El parque dels Torrents se consolidará, de esta manera, como
un espacio de referencia en el centro de Esplugues para el ocio ciu-
dadano, ya que alberga las piscinas de verano y amplias zonas ver-
des que invitan al paseo y al esparcimiento, sobre todo durante los
meses de primavera y verano. 

El parque central de la ciudad
El nuevo proyecto permitirá aumentar los usos ciuda-

danos del parque dels Torrents, un espacio lúdico de 3,3 hec-
táreas de superficie, que hace de nexo de unión entre los 
barrios de La Plana y de Can Clota y que, desde su recupe-
ración, hace seis años, se ha convertido en el parque central
de la ciudad.

Ini cialmente fueron las piscinas municipales las que 
convirtieron esta zona en el principal punto de encuentro de 
la temporada estival en Esplugues.

Más recientemente, ha sido la inauguración de l’Espai
Baronda, un moderno equipamiento que combina usos cul-
turales, cívicos y empresariales.

Nuevo espacio para
el parc dels Torrents

Dos pistas para usos
deportivos y culturales
ocuparán la zona que
ocupaba el lago más próximo
al Camp Municipal Salt del Pi

AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
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La deixalleria mòbil és un servei que no para de créixer a Es -
plugues. La bona predisposició mostrada per la ciutadania a l’hora de
portar-hi residus que es poden reutilitzar, però que no són els que
van als contenidors de vidre, de paper o cartró o de matèria orgànica,

La deixalleria mòbil, un servei
en fase de creixement
L’any passat, més de 3.000
persones van acudir al camió a
dipositar residus que no compten
amb contenidors específics

ja va fer ampliar el servei mòbil, que es passeja per diversos punts de
la ciutat, dos dies: dilluns tarda i dijous matí.

Des de llavors, el nombre de persones usuàries ha continuat
augmentant: dels 2.650 del 2007 es va passar a 2.733 el 2008 i a 3.099
el 2009. I les expectatives són continuar creixent, ja que als primers
quatre mesos d’enguany hi ha hagut 1.168 usuaris. La mitjana és de
quatre quilos per usuari.

Com a conseqüència d’aquest èxit, la deixalleria mòbil inclourà
una nova parada els dijous al matí a partir de juliol. A petició de veïns
de Can Clota, el camió estarà entre les 12.35 i les 12.49 hores a la can-
tonada del carrer Lleialtat amb Enrique Tierno Galván. D’aquesta ma-
nera, sumarà un nou punt d’estada al barri, que manté la parada del

parc de l’Escorxador (el seu nou horari serà de 12.51 a 13.15 h).
Les parades de deixalleria mòbil amb més usuaris en el que

portem d’any són les de les rambles Verge de la Mercè i del Carme,
on la deixalleria s’hi està els dilluns a la tarda. El punt dels dijous al
matí amb més afluència és el parc de la Solidaritat. 

A partir de juliol, la deixalleria mòbil
continuarà amb una nova parada els
dijous al matí a Can Clota (al c. Lleialtat)

Materials que es poden deixar a 
la deixalleria mòbil

Les deixalleries estan pensades per poder desprendre’s de
materials inservibles que no sabem on llençar. S’hi poden deixar
tèxtil, sabates, pa sec, radiografies, tòners, fluorescents, piles,
olis, bateries, esprais, dissolvents i material d’ofimàtica, entre d’al-
tres. Els materials més habituals, durant el que portem d’any, són
els olis vegetals (s’han recollit 1.306 kg) i el tèxtil (994).

La deixalleria mòbil complementa el servei de la Deixalleria
de la Fontsanta, pensada per poder portar-hi en cotxe residus de
més volum, com electrodomèstics i mobles.

DILLUNS TARDA de 16 a 20 hores

De 16 a 16.55 hores
Parc Pou d’en Fèlix
(Biblioteca Pare Miquel)
De 17.05 a 18 hores
Rambla Verge de la Mercè
(zona de càrrega i descàrrega) 
De 18.05 a 19 hores
Plaça de Catalunya
(vorera entre Narcís Monturiol i
Ramon i Cajal) 
De 19.05 a 20 hores
Rambla del Carme
(plaça de Ghandi)

1

2

3

4

Ubicació de les
parades de la
deixalleria mòbil

DIJOUS MATÍ de 9 a 14 hores

De 9 a 9.25 hores
Rotonda av. Electricitat
(París-Roma-Londres-Berlín)
De 9.30 a 10.10 hores
Carrer del Nord
(carrer de Rafael de Casanova)
De 10.15 a 10.50 hores
Plaça del Secretari Oliva
(zona de càrrega i descàrrega) 
D’11 a 11.40 hores
Parc de Pompeu Fabra
(avinguda dels Traginers) 
D’11.50 a 12.30 hores
Parc de la Solidaritat
(avda. de la Ciutat de l’Hospitalet) 
De 12.35 a 12.49 hores
Carrer Lleialtat
(cantonada amb c. d’Enrique Tierno) 
De 12.51 a 13.15 hores
Plaça de l’Escorxador
(carrer de Pau Claris) 
De 13.20 a 14 hores
Plaça de Santa Magdalena
(Ajuntament)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2
3

4

2

3 4

5
6

7
8

1
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Prop de 350 alumnes dels instituts públics Severo Ochoa, La Mallola i
Joaquim Blume han participat enguany en el procés de la 3a Au diència
Pública als nois i noies de 3r i 4t d’ESO d’Esplugues. El passat 14 de juny
es van presentar les seves propostes a l’Auditori de Sant Joan de Deú.
Aquest procés participatiu es va engegar el curs 2007-2008, perquè nois
i noies de 15 i 16 anys plantegessin propostes a l’Ajuntament en qües-
tions rellevants per al col·lectiu juvenil. Enguany, el tema escollit ha
estat la participació del jovent en la vida social.

Un grup d’estudiants va presentar davant l’alcaldessa, Pilar Díaz, i di-
versos regidors del consistori el document final amb les propostes con-
sensuades per alumnes dels tres instituts. Aquest document era el re-
sultat final d’un procés de debats realitzats al llarg del curs. El jovent va
proposar l'impuls de diferents activitats recreatives, com fer una excur-

sió setmanal de caire cultural, habilitar un carrer com a pista de karts i
quads o promoure sortides per fer aquesta activitat, i organitzar excur-
sions per anar a concerts fora d'Esplugues. Un altre apartat recollia sug-
geriments sobre activitats artístiques i creatives: fer un concurs de rap
(batalla de los gallos) per a joves de la ciutat i un festival de música d'es-
tiu.

Com a activitats d'oci nocturn i festiu, es proposa una discoteca mòbil,
i fer una festa a la piscina. També es fan propostes de caire esportiu,
com promoure un torneig de futbol sala mixt, un circuit amb diferents
activitats d'aventura i un torneig de bàsquet 3 x 3. Finalment, el docu-
ment recull les peticions de fer un taller de grafits i tunning i un altre de
discjòquei.

Després d’escoltar l’alumnat, l’alcaldessa va demanar a l'alumnat
“coresponsabilitat” per tirar endavant algunes d'aquestes propostes.
“Heu de pensar —va dir— no només què demaneu sinó en què us podeu
implicar”, i els va instar a formar part de les taules de programació d'ac-
tivitats per al jovent i a crear comissions de joves als instituts, com a vies
per activar i concretar algunes de les seves peticions, com la realització
d'excursions culturals o concerts.

Nois i noies que van assistir a
l’Audiència Pública. En primera línia, l’al-
caldessa, Pilar Díaz, i diversos regidors

Alumnes de tres instituts traslladen a l'Ajuntament, a través de la 3a Audiència
Pública als nois i noies de 3r i 4t d'ESO, les peticions de noves activitats

De l’aula a la participació 
en la vida social

L’alcaldessa recull les demandes del
jovent i els demana “coresponsabilitat” i
implicació per portar-les a terme
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El Consell d’Infants trasllada 
les seves peticions a l’alcaldessa

En la mateixa línia de fomentar la participació i el debat de
propostes entre l’alumnat, enguany es va crear el Consell d’In -
fants. Un total de 42 alumnes de 5è i 6è de primària de totes les
escoles públiques i una de concertada han pres part en la primera
edició, que va concloure el 10 de juny amb la presentació formal
de les conclusions davant l’alcaldessa, Pilar Díaz. Els infants van
demanar, entre d’altres coses, més seguretat als parcs i als ca-
rrers de la ciutat per poder gaudir d’un passeig en família, el su-
port municipal a famílies amb pocs recursos, facilitar els accessos
a les escoles i a altres equipaments municipals, més espais pú-
blics per poder fer esport, més vigilància per evitar abusos a in-
fants o la creació d’un fòrum d’infants de lliure participació. Cada
demanda va anar acompanyada d’un compromís de bones pràcti-
ques en la mateixa línia. L’alcaldessa va contestar a cada deman-
da una per una i va valorar molt positivament les propostes que
tenien a veure amb els drets de les persones amb discapacitat, la
igualtat de gènere o el respecte a tothom. Igualment, els va fer
partícips de totes les millores.

L’Escola Garbí, premiada 
pel seu programa pedagògic

L'Escola Garbí d’Esplugues ha rebut el Premi al Millor Pro gra -
ma Pedagògic 2010, convocat per l’Associació d'Antics Diputats al
Parlament de Catalunya. L'Escola Garbí, una de les dues premia des
d’enguany, ha rebut la distinció pel seu programa educatiu integral
La vida social. El director de l’escola, Jordi Carmona, ha dit a EL
PONT que aquest premi “significa un reconeixement a la llarga tra-
jectòria de l’escola, iniciada fa 45 anys de la mà del seu fundador, el
mestre i pedagog Pere Vergés, i que duu a terme una pedagogia que
intenta reproduir l'escola com una ciutat ideal, on cada persona,
alumnes i professors, tenen una funció, uns drets i uns deures.  A
aquest projecte, on tothom aprèn a manar i a obeir, a dirigir i a ser
dirigit mentre participa activament en la presa de decisions i en l'os-
tentació de càrrecs i responsabilitats, l’anomenem La vida social”.

A més, es va comprometre a reforçar la programació musical amb
actuacions de dj i discoteca mòbil, a continuar amb la realització d'un
taller de rap (a la programació del darrer trimestre d'Esplujove ja n'hi ha
un de programat) i a fer un curs de dj durant l'últim trimestre d'enguany.
Sobre la proposta de crear un festival de música d'estiu, va recordar que
ja es fan concerts de diferents estils durant el juliol i va afegir que s'es-
tudiaria la possibilitat de participar al circuit de música jove Sona Centre,
amb altres poblacions del Baix Llobregat.

Demandes de l’any passat
L’alcaldessa també va fer un repàs a les demandes expressades a

l'Audiència Pública de l'any passat per constatar que la majoria ja s’es-
tan portant a terme. En aquest sentit, va destacar que una de les de-
mandes que es va repetir a les dues primeres sessions de l'Audiència
Pública, la construcció d'una pista d'skate ja és una realitat. A més, s'es-
tan creant noves pistes d'ús esportiu a la plaça Blas Infante (i en breu
començaran a fer-se’n de noves al parc dels Torrents); hi ha projectada
la construcció d'un cinema al pla Porta BCN, i s'ha donat impuls al fut-
bol sala femení amb l'organització d’un torneig internacional. 

Dos infants, llegint les seves propostes al Consell d’Infants

Ernest Benach visita l’Ajuntament i
l’Escola Isabel de Villena

El president del Parlament, Ernest Benach, va estar de visita
oficial a Esplugues el 2 de juny. En primer lloc, va anar a l’Ajunta -
ment, on va ser rebut per l’alcaldessa, Pilar Díaz, i el regidor d’Edu -
cació, Juan Antonio Fernández, i va signar al Llibre d’Honor. A conti-
nuació, es va traslladar a l’Escola Isabel de Villena, dins del projecte
Parlament a les aules, que pretén apropar la cambra catalana als
centres escolars. A l’escola, Benach es va reunir amb les persones
que integren el Consell Escolar; va tenir una trobada amb alumnes
de cinquè de primària, als qui va explicar un conte;  va rebre una
carta d’alumnat on explicitaven les seves propostes al voltant de
com millorar la ciutat per a les persones invidents; va respondre les
preguntes de l’alumnat sobre les característiques del seu càrrec, i
va escoltar una cançó sobre mediació a les aules que va interpretar
un grup d’escolars del centre.
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A dalt, l’Espluday, una iniciativa innovadora per jugar
i aprendre anglès a l’hora. A sota, ball conjunt d’Espludansa

Espluday i Espludansa, 
dos exemples per 
aprendre divertint-se

Uns 650 alumnes de si sè curs de primària de les vuit escoles d’Es plugues (Can Vida let,
Ma tilde Or duña, Joan Maragall, Prat de la Riba, Folch i Torres, Isidre Martí, Gras Soler i Lola
An gla da) i de primer d’ESO dels tres instituts públics (Joanot Marto rell, Severo Ochoa i La Ma -
llola) van viure el 28 de maig la segona edició de l’Es plu day.

Es tracta d’una iniciativa conjunta de totes les escoles i instituts d’Esplugues de titularitat
pública, impulsada pels professors d’anglès, conscients que l’aprenentatge d’aquesta llengua
és clau al nostre sistema educatiu.

L’organització de l’Espluday considera que, perquè l’alumnat acabi la primària amb un
bon domini de l’anglès, introduir elements lúdics en el seu procés d’aprenentatge és fonamen-
tal a l’hora d’assolir aquest objectiu.

El pati del Casal de Cultura va acollir aquesta diada especial pensada per jugar i apren-
dre, amb l’anglès com a llengua vehicular. També es va lliurar el premi a la noia que ha guanyat
el concurs per fer la mascota d’enguany: Angélica Mesa, de l’Institut La Mallola.

El mateix dia, més de 250 alumnes de segon de primària de les vuit escoles públiques
d’Esplugues, i de dues escoles convidades de Sant Just i Cornellà, van participar a la tercera
edició d’Es plu dansa.

La trobada té com a objectiu, entre d’altres, el foment de la diversitat, ja que cada centre
balla una dansa pròpia d’un lloc del món. En aquesta ocasió van sonar ritmes de músiques tra-
dicionals d’Irlan da, Fin làndia, Dinamarca, Estats Units, Bèl gica, Mèxic, Portugal, Brasil, Àustria
i una dansa de tradició jueva. 

L’Escola Folch i Torres
guanya un premi 
estatal sobre blocs 

L’Escola Folch i Torres ha estat
una de les guardonades als Premios
Espiral Edublogs 2010, que
distingeixen els millors blocs de
centres educatius d’Espanya i
reconeixen el treball del professorat
en la xarxa per demostrar la seva
utilitat pedagògica. L’escola
espluguenca va rebre el premi 
al millor bloc de biblioteques 
escolars per Mireu què fem 
a la nostra biblioteca
(blocs.xtec.cat/bibliotecafolchitorres/),
un bloc que pretén compartir tot allò
que gira al voltant dels llibres i que
recull recomanacions de l’alumnat.
Una representació de l’escola,
encapçalada per la responsable de la
biblioteca, Conxi López, va anar a
Madrid el passat 5 de juny a recollir el
premi, consistent en una baldufa d’or
(foto).

Xerrada del Grup
d’Estudis sobre 
aliments funcionals

Aliments funcionals: aliments o
medicació va ser el tema de reflexió de
la xerrada de juny del Grup d’Estudis.
Els aliments funcionals són aquells
modificats per millorar alguna funció
vital del nostre organisme.
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Personas en paro aprenden
tecnologías de la información

El Ayuntamiento de Esplugues, con la
colaboración de la Generalitat, ha puesto en
marcha un taller de alfabetización digital des-
tinado a personas en paro, en el marco del
Plan de Mejora Integral de Can Vidalet, que
financian ambas administraciones. Esta ac-
ción tiene como objetivo que los colectivos
más desfavorecidos tengan una posibilidad
de mejora personal y de inserción sociolabo-
ral a través del conocimiento de las tecnolo-
gías de la información.

A lo largo del año se realizarán cuatro
talleres, de 40 horas de duración, en el Edifici
Molí en los que las personas participantes
aprenderán a usar Windows, el programa
Word y a navegar por Internet. El primero ya
se ha llevado a cabo, el segundo finalizará en
julio, y los dos restantes tendrán lugar entre
finales de septiembre y diciembre. 

Ayuda a jóvenes para
definir su proyecto
profesional

El Ayuntamiento, con la colabora-
ción de la Diputació de Barcelona, ha
puesto en marcha un servicio de asesora-
miento laboral y formación de proyecto
profesional a jóvenes de 16 a 25 años.
Jóvenes con profesión, que funcionará
hasta finales de noviembre, ayudará a de-
finir el proyecto profesional de estas per-
sonas, en función de sus capacidades y de
a qué les gustaría dedicarse. Las perso-
nas interesadas pueden dirigirse al
Edificio Puig Coca o al teléfono 93 372 04
16 (de 9 a 15 horas, preguntar por el ser-
vicio Jó ve nes con profesión).

Los talleres de alfabetización digital tienen lugar en el Edifici Molí

Circuit d’acollida per a
persones nouvingudes 

El passat 22 de juny es va posar
en marxa el circuit d’acollida per a les
persones nouvingudes al municipi.
Aquesta actuació, emmarcada dins del
Pla d’Acollida Municipal, té com a
objectiu facilitar la integració de les
persones nouvingudes a Esplugues i
dotar-les de major autonomia, oferint
informació bàsica sobre els serveis i
recursos del municipi i el seu
funcionament. El circuit d’acollida
consta de tres sessions de 90 minuts de
durada cadascuna, les quals ofereixen
eines bàsiques a la nova ciutadania per
orientar-se i de sen volupar-se a la
ciutat. A la primera sessió es facilita un
dossier amb informació del municipi,
com ara un plànol de la ciutat, una guia
de transport urbà i els serveis
municipals d’interès. A la segona i
tercera sessió s’ofereix informació en
els àmbits de salut, serveis socials,
educació, treball i aspectes legals en
matèria d’immigració. Les persones
interessades poden trucar al telèfon
gratuït de l’Ajuntament 900 300 082.

Se realizan cuatro talleres durante este año en 
el ámbito del Plan de Mejora Integral de Can Vidalet

Joves assessoren 
la Festa Major

La Taula de Programació Jove,
consell assessor composat per joves
per valorar i reorientar les activitats
d'oci i de formació adreçades a aquest
col·lectiu, va fer la segona trobada el
16 de juny, on se'ls va plantejar que
aportin idees per a la Festa Major
d'Es plugues, que tindrà lloc al
setembre. La creació d'aquest consell
va ser una de les aportacions del Pla
Jove 2009-2010.

Moció sobre l’ús de 
roba que dificulta 
la identificació

El Ple municipal del 16 de juny
va rebutjar una moció del PPC relativa
a la utilització de robes, vestimenta o
accessoris que dificultin la
identificació i comunicació personals.
Van votar en contra PSC, ICV, ERC i
CiU, tot i que aquesta formació va
donar suport a un punt de la moció.
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Aquest estiu, cal
prevenir més que mai
contra el mosquit tigre

L’Ajuntament d’Esplugues i el Consell
Co marcal del Baix Llo bregat fan una recoma-
nació a la ciutadania per intensificar enguany
les accions preventives contra el mosquit tigre.
Les abundants pluges dels darrers me sos fa
preveure que serà una temporada complicada.
Es reclama la col·laboració ciutadana perquè
les se ves accions de prevenció són les més efi-
caces per evitar la reproducció d’aquest insec-
te de molesta picada que es cria en petits reci-
pients (gerros, testos, galledes, pots...).

Per tot això, l’Ajuntament impulsa una

Les pluges de mesos anteriors obliga a augmentar
l’alerta per evitar l’acumulació d’aigua a l’exterior 

El mosquit tigre, un in-
secte que cal combatre

Torna la campanya ‘Per
Sant Mateu, millor preu’

Enguany, la Festa Major també
anirà associada a compres més
econòmiques. Els establiments
comercials i de serveis de la ciutat que
ho desitgin es podran adherir a la
campanya Per Sant Mateu, millor preu,
que es va fer l’any passat per primer
cop. L’Ajuntament facilitarà cartells i
cartolines amb les que els comerciants
podran publicitar les seves ofertes. Cada
establiment participant haurà d’oferir un
màxim de deu productes amb
descomptes entre el 13 i el 30 de
setembre. Els comerços interessats ho
han de comunicar abans del 30 de juliol
als telèfons 93 372 04 16, ext. 622 i 641, o
als correus pvilchez@esplugues.cat o
carmengarcia@esplugues.cat.

Un membre del Centre
Excursionista presideix
una ONG internacional 

Jordi Quera, membre del
Centre Excursionista d'Esplugues-
Espluga Viva, ha estat escollit a
Suïssa com a primer president de
Mountain Wilder ness International,
organització no gubernamental
coneguda per la defensa de la vida
en estat salvatge de las muntanyes
del planeta. Fins ara, Que ra presidia
la secció catalana de l'ONG.

Moció sobre publicitat 
de serveis sexuals 

El Ple va desestimar una moció
de CiU sobre l'existència de tanques
de publicitat de serveis sexuals a
Esplugues. PSC, PPC, ICV i ERC van
votar en contra.

2.695 vots a la consulta
per la independència 

El 6,7% de les persones amb
dret a vot van participar el 20 de juny
a la consulta convocada per la
plataforma Esplugues Decideix
sobre la independència de
Catalunya. El 87% van ser vots
afirmatius, l’11,2%, vots en contra,
l’1,8%, en blanc, i el 0,2%, nuls.

Consells útils
El mosquit tigre necessita molt poca quantitat d’aigua per reproduïr-se. No més ho fa en re-

cipients petits amb aigua estancada. Les larves es poden trobar en gerros de flors, plats sota
testos, bidons, llaunes, canaleres obstruïdes, safarejos sense buidar i en tota mena d’objectes
que es puguin omplir d’aigua. Cal:
• Evitar la presència de recipients a l’exterior on es pugui acumular aigua. Si n’hi ha, s’ha de
llençar l’aigua a terra i posar-los de cap per avall perquè no es puguin tornar a omplir. En el cas
de recipients que no es puguin buidar o retirar, se’ls ha de canviar l’aigua setmanalment.
• Cercar on hi pot haver aigua al pati, terrassa o jardí. Pot ser en llocs petits, amb poc més que
un didal ja n’hi ha prou.
• Parlar amb veïns perquè tothom faci el mateix.

campanya que inclou, com l’any passat, la dis-
tribució d’un conte adreçat a alumnes de 2n de
primària i a esplais perquè la població infantil
també en prengui consciència i ho transmeti a
les seves famílies. Al mateix temps, s’ha fet
arribar un fullet informatiu amb les recomana-
cions fonamentals per impedir la proliferació
del mosquit tigre als habitatges dels barris de
muntanya, així com a floristeries i botigues d’a-
nimals. També s’ha fet un tractament dels des-
guasos a la via pública amb productes d’origen
biològic inofensius per al medi ambient. 

el pont 186 BOBOBO.qxd:Maquetación 1  28/06/10  13:03  Página 15



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
186 | juliol de 2010

16

el pont 186 BOBOBO.qxd:Maquetación 1  28/06/10  13:03  Página 16



COMERÇ

EL PONT D’ESPLUGUES|
186 | juliol de 2010

17

Cándida Barrio 
(CONSTR. I REFORMES LAREGO)

“Me sorprendió la
cantidad de gente
que pasó por la Mos -
tra y lo bien or ga -
nizada que estuvo.
Es impor tan te por -
que da a conocer el
tejido comercial del barrio, que es muy
diverso y desconocido para muchos.”

LA CIUTADANIA
PARLA
Qué le ha parecido la primera
edición de Mostra Canvi?

Carlos Cámara
(CAMARA
PERRUQUERIA)

“Ha sido una gran
oportunidad para el
barrio y para los co -
merciantes en mo -
men tos de dificul -
tades. Ha supuesto una ventana para
darnos a conocer a nuevos clientes.”

Eva Ferrer
(HERBORISTERIA I DIETÈTICA
EVA FERRER)

“Todo lo que sea
me jorar la sociabili -
dad y el trato directo
con el vecindario es
bueno. Y ha servido
para hacer ver a la
gente que en el barrio hay vida.”

Jaume Fusté
(JAIME PEIX I MARISC)

“La Mostra ha
conseguido unir la
ilusión y el
entusiasmo de los
comerciantes con
el espíritu festivo
de los visitantes.
Nos sentimos satisfechos y orgullosos
del resultado, y recompensados por todo
el esfuerzo que supuso para nosotros”

El comercio de Can Vidalet
muestra su vitalidad
en la primera Mostra Canvi
Los participantes valoran de forma sobresaliente 
la celebración de la Mostra Comercial de Can Vidalet

El comercio de Can Vidalet acercó sus pro-
ductos a la ciudadanía el pasado 30 de mayo con
motivo de la celebración de la primera edición
de Mostra Canvi (Mostra Co mercial de Can Vida -
let), que se desarrolló en medio de un gran am-
biente y de una altísima afluencia de público. Un
total de 37 comercios, pertenecientes a sectores
diversos, expusieron sus productos en las car-
pas instaladas en la rambla Verge de la Mer cè. A
la iniciativa también se adhirieron diversos esta-
blecimientos del barrio, que colaboraron a tra-
vés de promociones. El certamen formó parte
de las actuaciones que se llevan a cabo dentro
del Plan de Mejora Integral de Can Vidalet.

Desde primera hora de la mañana, el pú-
blico acudió a la rambla para conocer los pro-
ductos expuestos y para disfrutar de las activi-

dades programadas. Por la mañana, so bre el
escenario del recinto se sucedieron las actua-
ciones del Centro Cultural Andaluz Pla za Ma -
cael, Centro Ex tremeño Muñoz Torrero y la
Associació de Do nes El Taller de Can Vida let. Por
la tarde, resultó especialmente exitoso el desfile
de peluquería y estética que ofrecieron diversos
profesionales del barrio (Ca mara, Solé Perru -
queres Estilistes y Perru queria Nova Línea).
También hubo pasacalles de la Colla de Bas -
toners y del Grup de Per cussió Atabalats.

Al finalizar, los participantes cumplimen-
taron una encuesta en la que valoraron la cele-
bración de Mostra Canvi con 8,94 puntos (sobre
10) y a la organización con un 9,09. Hu bo unani-
midad en considerar que el certamen debería
repetirse en los próximos años. 

La ciudadanía se volcó con la I Mostra Canvi
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SERVEIS

Cooperació al desenvolupament 
(reunió del 6 de maig de 2010)

Es comenta el programa de la 10a Festa de la Solidaritat
i 7a Festa del Comerç Just. Les entitats Fundació Santa
Magdalena, Escola Utmar, Fudació Josep Comaposada, Fun -
dació Pau i Solidaritat, IES Joanot Martorell, IES Joaquim
Blume, IES Severo Ochoa, Fundación Juan Ciudad i Assemblea
Local de la Creu Roja presenten els seus projectes per al 2010.
Es comenta la memòria de les activitats realitzades al 2009.

CONSELLS 
MUNICIPALS PARTICIPACIÓ

GRÀCIES
La campanya de recollida d’aliments per a les famílies necessita-
des d’Esplugues ha sigut un èxit, al sumar 1.600 quilos entre llet,
oli, arròs, pasta, galetes, llegums, conserves, tomàquet triturat,
etc., a suposat un gran suport al programa d’aliments de la ciutat.

El nostre agraïment més coratjós, i de tot cor, al Voluntariat de
Càritas de les Parròquies de Sant Mateu i de Santa Magdalena que
amb el seu esforç personal han fet possible aquest projecte, al
estar actives/us davant els supermercats Mercadona-La Plana,
Condis-Àngel Guimerà y Caprabo-Carretera Cornellà, així com la
col·laboració rebuda dels Mercats Municipals de La Plana, de Can
Vidalet i de l’Ajuntament.

En nom de Càritas Interparroquial, Creu Roja Local i Associació
Vida,

GRÀCIES ESPLUGUES!

La campaña de recogida de alimentos para las familias necesitadas
de Esplugues ha sido un éxito, al sumar 1.600 kilos entre leche, acei-
te, arroz, pasta, galletas, legumbres, conservas, tomate triturado,
etc., lo cual supone un gran apoyo al programa de alimentos de la
ciudad.

Nuestro más ferviente agradecimiento, de todo corazón, al
Voluntariado de Càritas de las Parroquias de San Mateo i Santa
Magdalena que con su esfuerzo personal hizo posible este proyecto,
al estar activas/os frente a los supermercados Mercadona-La Plana,
Condis-Ángel Guimerà y Caprabo-Carretera Cornellà, así como la
colaboración recibida de los Mercados Municipales de La Plana, de
Can Vidalet y del Ayuntamiento.

En nombre de Càritas Interparroquial, Cruz Roja Local y Asociación
Vida,

¡GRACIAS ESPLUGUES!

GRACIAS
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Alta participación en la
Setmana de la Gent Gran

Las personas mayores tuvieron del 31
de mayo al 5 de junio su fin de curso particu-
lar con la 16a Setmana de la Gent Gran.
Actividades de ocio, educativas, deportivas,
sensibilizadoras y de dinamización social
componen el programa de la semana, que
ponen el punto y seguido al Programa de
Animación Sociocultural que impulsa el Ayun -
tamiento durante el resto del año.

La alta involucración del colectivo es una
de las notas características de la Setmana de
la Gent Gran d’Esplugues. Durante la sema-
na, se llevaron a cabo actividades para fomen-
tar el ejercicio físico que tuvieron una alta par-
ticipación: desde una actividad musical con
coreografías hasta sesiones de yoga, relaja-
ción y una masterclass de baile. También se

La fiesta de clausura en el parque de 
Can Vidalet reunió a unas 1.200 personas

llevaron a cabo puertas abiertas del curso de
informática, otra de las posibilidades que tie-
nen a su alcance las personas mayores gra-
cias al Programa de Animación Sociocultural,
y salidas recreativas.

Uno de los actos más emotivos fue la
clausura del taller Historias de vida, en el que
14 personas han trabajado durante meses re-
cordando fragmentos de su vida y expresán-
dolos por escrito.

La Festa de la Gent Gran puso el punto y
final a la semana en el parque de Can Vidalet.
Cerca de 300 personas participaron en un cir-
cuito de actividades lúdicorecreativas i una se-
sinó de batuka. El acto centro, con paella y
baile incluidos, reunió a más de 1.200 perso-
nas. 

Arriba, la Festa de la Gent Gran. Abajo, una masterclass de baile

Xerrada sobre violència
de gènere

La psicòloga i assessora del Pla
local de prevenció i intervenció amb
dones en situació de violència, Maria
Ferré, va ser l'encarregada de fer la
conferència del mes de juny del cicle
Dijous de les Dones. La ponent va
parlar sobre com detectar la violència.

Mocions sobre atacs
d’Israel a Gaza

El Ple municipal va aprovar una
moció presentada conjuntament per
PSC, ICV i ERC de rebuig i condemna
als atacs d'Israel sobre la flota d'ajuda
humanitària a Gaza. PPC i CiU es van
abstenir. Una altra moció presentada
pel PPC de condemna pels atacs
israelians va ser rebutjada, amb vots
en contrra de PSC, ICV i ERC, i
l’abstenció de CiU.

Escolars d’Ahrensburg
visiten Esplugues

L’anual intercanvi que realitzen
l’IES La Mallola d’Es plugues i escolars
d'Ahrensburg va portar del 30 de maig
al 6 de juny a la nostra ciutat una
vintena d'estudiants de la població
alemanya agermanada amb Esplugues.
Aquests escolars van visitar diversos
indrets d'interès d'Es plu gues i de
Barcelona, i van ser rebuts el dia 31 de
maig per l'alcaldessa, Pilar Díaz, al Saló
de Plens municipal. Una vintena
d’alumnes de l'IES La Mallola van visitar
al març la ciutat alemanya.
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El parc dels Torrents va tornar a ser una festa el passat 5 de juny.
Les diverses activitats programades amb motiu de la Festa del Parc dels
To rrents van atreure milers de visitants durant les més de sis hores que
va durar l’activitat, que amb el pas dels anys s’ha consolidat com una de
les més importants que se celebren a la ciutat. El seu poder d’atracció
es troba en la diversificació de l’oferta, ja que petits, joves i grans poden
gaudir de l’activitat, que es divideix en tres grans espais situats al llarg
del parc dels Torrents: la Festa del Joc i de l’Esport, l’Esplujove i la Festa
de la Percussió.

La participació és un dels elements claus de la Festa del Joc i de
l’Esport, que va tenir com a escenari central el Camp Municipal Salt del
Pi. Els infants, acompanyats dels seus familiars, van fer cua per partici-

par als inflables o al raid esportiu, on havien de mostrar les seves habi-
litats. Com és habitual, la demostració de gimnàstica artística, a càrrec
de les integrants del Club Gimnàstica Artística Les Moreres, va captivar
un bon nombre de públic. L’escenari central de la gespa va acollir el
Batuka Mix Esplugues, conduït pels germans Expósito, una invitació a
practicar aquesta especialitat, que combina ball i esport, la qual va tenir
una alta participació.

La solidaritat també va tenir el seu espai a la Festa del Joc i
l’Esport, amb l’activitat Fes-li un gol al càncer infantil, promoguda per
l’Hospital Sant Joan de Déu, i amb les activitats de la Fundació ECOM
per conscienciar el gran públic de les necessitats de les persones amb
discapacitat física. A més, al camp de futbol, un bon nombre d’associa-

Milers de persones van passar pels tres espais: la Festa del Joc 
i l’Esport, l’Esplujove i la Festa de la Percussió

La diversió i la participació marqu
edició massiva de la Festa del Par

La Festa dels Parc dels Torrents es un referente entre las actividades de Esplugues pensadas para las familias
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quen una nova
arc dels Torrents

cions esportives locals van aprofitar per donar-se a conèixer i per difon-
dre la seva activitat.

Circ i percussió
L’espai del parc dels Torrents situat més a prop del camp de futbol

també va quedar ocupat per un bon nombre d’activitats.  A l’Espai
Esplujove, molts infants i joves van provar de fer acrobàcies als tallers
de circ (trapezi, acrobàcia aèria i equilibri), van practicar skate o street
basquet, van aprendre a fer henna o cal·ligrafia àrab o van presenciar
l’actuació de les alumnes dels tallers de danses de Bollywood i dansa
del ventre que organitza periòdicament Esplujove.

La Festa de la Percussió, amb un gran nombre de grups partici-
pants d’Esplugues i d’altres ciutats de l’àrea metropolitana, va posar la
nota rítmica i festiva amb els sons dels seus timbals i tabals. A mesura
que avançava la tarda, el públic jove anava guanyant terreny. El fi de festa
el va posar el dj Marçal Ventura. 

Petits i grans gaudeixen als inflables

Exhibició de gimnàstica artística

Mostra de danses de Bollywood
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L’obra d’Angelina Alós
s’exposa a l’Espai Baronda

Esplugues compta amb una de les ex-
posicions permanents de ceràmica més re-
llevants del nostre país: una col·lecció de més
de 30 peces de la prestigiosa ceramista
Angelina Alós (València 1917-Barce lona
1997), que va residir a Esplu gues des de la
dècada dels 40 del segle passat. L’exposició
es pot veure ja a l’Espai Ba ronda, el nou equi-
pament empresarial i cultural, que va inau-
gurar el president de la Ge neralitat, José
Montilla, el passat mes d’abril.

Es dóna la circumstància que aquesta
exposició permanent estarà molt a prop del
lloc on Angelina Alós establí el seu taller es-
cola l’any 1951: l’edifici El Barco, al carrer de

La figura de la genial ceramista serà l’objecte
d’una taula rodona el 7 de juliol

la Riba. La col·lecció va ser donada per Blan -
ca Mo rales, filla de la ceramista.

El prestigi d’Angelina Alós, que fou
membre de l’Academie Inter na tional de la
Cerami que de Ginebra, és inqüestionable
entre els experts ceramistes. Un d’aquests és
el ceramòleg Emili Sempere, que la conside-
ra una artista avançada al seu temps, en tren-
car amb els conceptes clàssics i experimen-
tar noves formes i textures, no exemptes
d’expressionisme. La seva obra trencà la in-
fluència orientalista de la ceràmica, consis-
tent a fer gerrets, i anà cap a formes escultò-
riques i, fins i tot, collage. “Va ser molt valen-
ta en trencar conceptes, i més tenint en

compte la seva condició de dona, cosa que
llavors era insòlit”, diu Sem pere.

Un altre dels aspectes que ressalta
Emili Sempere és la seva condició de mestra:
“Du rant prop de 30 anys va donar classes a
l’Es cola Industrial de Barcelona i al seu ta-
ller d’Esplugues, i ha creat escola en artistes
reconeguts actualment com Madola, Felip
Gisbert, Julio Bono i Castaldo”.

La frase de Sempere que millor defineix
la figura artística d’Angelina Alós és la se-
güent: “Com a néta i filla de ceramista, per
les seves venes hi fluïa, en lloc de sang, es-
malt, argila i foc”. Per tot això, pensa que
Esplugues “té un patrimoni cultural i artístic
de projecció universal, que cal instituciona-
litzar a través de publicacions i de donar di-
fusió a la seva obra”. El primer pas s’hauria
donat amb l’exposició permanent de l’Espai
Baronda.

Emili Sempere participarà, juntament
amb els ceramistes Julio Bono i Madola i el
crític d’art Daniel Giralt Miracle, en una taula
rodona, que presidirà l’alcaldessa d’Esplu -
gues, Pilar Díaz, sobre la figura d’Angelina
Alós que es farà el 7 de juliol (19 hores). 

L’exposició permanent es troba
al vestíbul de l’Espai Baronda

Èxit de
participació a 
la ruta per
l’Esplugues
històrica

Unes 120 persones han participat als tres itineraris organitzats
pels Museus d'Esplugues per descobrir el patrimoni que s'amaga al
nucli històric de la ciutat, que han tingut lloc durant la primavera. El
recorregut incloïa un passeig pels carrers de l’Església, Montserrat i

Sometents, així com visites al claustre gòtic del Monestir de Santa
Maria de Montsió i Can Casanovas.

El Museu Can Tinturé mostra els ràfecs,
una tradició perduda

Els ràfecs són peces decorades que sobresurten d'una
teulada, una tradició en vies d'extinció, que ha volgut ser
rescatada pel Museu Can Tinturé amb la mostra Els ràfecs
pintats. Una expressió d'art popular. L’exposició es pot visitar
fins al 14 de setembre.

Emili Sempere, ceramòleg estu-
diós de la trajectòria d’Angelina Alós
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L’Arxiu històric Municipal, la custòdia
de la memòria d’Esplugues

Per a moltes persones l'Arxiu és el lloc
on es guarden documents. En aquest sentit, es
podria dir que l'Arxiu d'Esplugues és la gran
calaixera del nostre patrimoni documental. En
cada calaix tindríem part de la història d'Esplu -
gues: en el primer calaix hi hauria la documen-
tació de l'Ajun tament d'Esplugues; en el segon,
el dels comerços i empreses, com és el cas de
l’antiga fàbrica Pujol i Bausis i del Taller Lluís
Brú; en el tercer, la documentació de fons per-
sonals (Salvador i Jordi Serra, Emilio Guillén i
Josep Payà, Rossend Montaner, Pere Mañé i
Andreu Ferret, entre d’altres); en quart lloc, el
de les associacions i fundacions, com el Club
d'Escacs Esplugues L'Avenç i el de la Coral El
Cucut; en el cinquè, les col·leccions: plànols,
fullets, cartells, fotografies... tots aquells do-
cuments solts que han ingressat a l'arxiu per
diferents vies i de diferents procedències.
També inclou l'hemeroteca, formada per diaris
i revistes, que ens aporten diverses escoles,

entitats i associacions d'Esplugues, com
també altres publicacions periòdiques que fan
referència a Es plugues. I no podem deixar de
mencionar la biblioteca auxiliar, formada per
llibres referents al municipi o escrits per es-
pluguins i espluguines.

Com a curiositat, el document més an tic
és un llibre de 1759 titulat Especulo del Armari
de Picalques, que va ingressar procedent
d’una subhasta pública, mentre que el més
antic del fons de l'Ajunta ment és de 1839 i fa
referència a l'allistament. En total, uns 1.600
metres lineals de documentació.

Però l'arxiu significa alguna cosa més

Projecte de
la conducció
d’aigües de la
mina Vidal,
1862.
Full del Llibre
Mestre dels
Censos de
Esplugas

Full de
l’Especulo del
Armari de
Picalques, de l’any
1759, el llibre més
antic que hi ha a
l’Arxiu Municipal
d’Esplugues

L’aportació de documents que fan entitats, empreses i particulars 
és clau per conèixer el passat de la nostra ciutat

Conferència sobre la Guerra del 
Francès a Esplugues

El 9 de juny se celebra el Dia Interna cio nal dels Arxius.
L’Arxiu d’Esplugues s’afegeix a aquesta celebració organitzant
cada any una activitat cultural. Aquest any, la responsable de
l’Arxiu Municipal d’Esplugues, Marta de Planell, va fer una
conferència sobre Episodis de la Gue rra del Francès a
Esplugues, on relatà fets succeïts al municipi des de 1808 a
1814 i pocs coneguts. Entre aquests, destaca la presència de
soldats francesos a Sant Pere Màr tir i al municipi, assassi-
nats, crema de cases, robatoris, la presència del general
Clinton a Can Rosàs i la rebuda que la gent d’Esplugues oferí
a Ferran VII quan tornà per Esplugues. A la foto, De Planell i el
primer tinent d’alcaldia, Enric Giner.

L’Arxiu d’Esplugues té
1.600 metres lineals de
documents. El llibre
més antic és de 1759

que guardar, es tracta d'oferir a la ciutadania
aquesta documentació que custodia. Per això,
el personal de l'arxiu realitza diverses funcions
com la d'organitzar, gestionar, descriure, con-
servar i difondre els seus fons documentals.
Aquests fons estan constituïts per documents
de diversos formats i escriptures —papers es-
crits amb lletra caligràfica, mecanografiats,
documents electrònics o digitals—, fruit de l'e-
volució tecnològica i que comporta nous rep-
tes per a la seva gestió, conservació i accessi-
bilitat.

L’aportació d’entitats, empreses i parti-
culars a l’Arxiu és clau per conèixer el passat
de la nostra ciutat. Per això, fa una crida a la
ciutadania per fer donació de qualsevol tipus
de documentació. El patrimoni documental ac-
tual és un dels instruments essencials de la
trajectòria històrica i d'identitat d'Esplu gues;
és l'herència que deixem a les generacions fu-
tures del nostre present. 
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‘Tots som una colla’ obre el món
a les persones nouvingudes
Els Castellers d’Esplugues faran dos tallers d’introducció: el dia 14 a l’Edifici Eugen

La Colla de Castellers d’Esplugues vol obrir el món casteller a les
persones nouvingudes. Per aquest motiu, els Cargolins han estat una de
la trentena de colles catalanes que s’han adherit a Tots som una colla,
un projecte d’integració de persones d’altres cultures en el món caste-
ller i, per extensió, en la cultura catalana, impulsat per la Coordinadora
de Colles Castelleres de Catalunya.

El projecte consisteix en convocar la població nouvinguda a uns ta-
llers d’introducció als castells preparats específicament per a ells, amb
l’objectiu que adquireixin un primer contacte amb aquest món i, even-
tualment, s’hi incorporin. Tots som una colla es planteja com una invita-
ció a participar d’una activitat que potser moltes d’aquestes persones
han vist alguna vegada, però que no s’havien plantejat la possibilitat de
sumar-s’hi. A Esplugues, aquests tallers tindran lloc dimecres 14 de ju-
liol, a la segona planta de l’Edifici Eugeni d’Ors (situat al carrer Cedres,
38), al barri de Can Vidalet, i divendres 16 de juliol al Gimnàs Munici pal
La Nau (ubicat al carrer Àngel Guimerà, 191), al barri del Gall.

Totes les persones que vulguin participar en aquest projecte po-
dran assistir a aquests tallers, on s’explicaran totes les claus del món

casteller (història, tradició, nocions bàsiques i terminologia) i on també
s’hi realitzaran diferents pràctiques d’iniciació.

El president de la colla, Josep Maria Tarrés, explica que “vo lem fer
encara més veritable la frase que als castells hi cap tothom, gent de
totes les edats i de totes les condicions; aquí no hi ha jerarquies, tothom
hi té una posició i posa el seu gra de sorra”.

Per als Cargolins, la presència de persones d’altres països no seria
nova, ja que actualment compten amb quatre integrants que procedeixen
de l’Est d’Europa, de Sudamèrica o del Magreb. “Ja havíem treballat
aquest aspecte, repartint folletons a zones d’Es plugues amb presència
de persones nouvingudes; el que farem ara serà donar un pas més amb
la realització d’aquests tallers”, diu Tarrés.

Què tenen els castells per atreure col·lectius d’altres cultures? Per
al president de la colla, un element clau és que “troben en la colla una
via a través de la qual poden establir relacions i de fer lligams”. Això, a
banda de l’espectacularitat que produeix la visió de la construcció d’un
castell de sis o set pisos en una persona que no està acostumada a pre-
senciar-ho. “Tothom que ho prova, s’hi queda”, afegeix Tarrés. 

Els
Cargolins,
durant una
recent ac-
tuació a la
Festa Major
de Can
Vidalet

La colla
assaja els
castells amb
major difi-
cultat amb
la malla
protectora
cedida per
l’Ajuntament
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ón casteller 

geni d’Ors i el 16 de juliol al gimnàs La Nau

Els Cargolins obtenen els millors
resultats de la seva història

Els Cargolins estan vivint un moment excepcional, com mai
havia viscut aquesta entitat. Les seves actuacions —l’any passat es
van assolir 14 castells de set pisos, considerats de gran nivell, i en-
guany estan anant pel mateix camí— els han situat, per primer cop
a la seva història, dins el top 20 del món casteller. Als dos rankings
més prestigiosos, el Web Casteller i el que fa l’organització del
Concurs de Castells de Tarragona, els Castellers d’Esplugues apa-
reixen a les actualitzacions de principis de juny en el número 18
(amb diferència, la primera del Baix Llobregat). Un element que ha
contribuit força a aquesta confiança i seguretat és l’estructura amb
malla protectora, subvencionada per l’Ajun tament, que fan servir
durant els assajos des de l’any passat. El cap de colla, Adalbert
Palau, vol “agrair a l’Ajuntament la brevetat amb que vam poder
comptar amb la malla, que ha estat una peça clau per poder assa-
jar la torre de 7, un castell molt tècnic que va ser el nostre repte
de l’any passat i que vam aconseguir carregar al Clot”.

b

t

Trobada de corals d’Esplugues 
i de Catalunya Nord

El 125è aniversari de la Societat Coral La Coloma continua do-
nant grans moments musicals a la ciutat. El parc Pou d'en Fèlix va
acollir el 12 de juny un concert de sis cors: La Colometa, Sons i Veus
d'Esplugues, Musicórum i La Co loma (totes quatre, d’Esplugues) i
Alegria Vernetoise, de Vernet els Banys, i Cant'Eus, de Perpinyà. Cada
grup va interpretar tres cançons i, al final, es va fer una espectacular
cantada conjunta amb unes 200 veus.

El Ple acorda atorgar 
la Medalla d’Or a l’Avenç 
i La Coloma

El Ple municipal va acordar atorgar la Medalla d’Or de la
ciutat a l’Associació L’Avenç, Centre Cultural com a reconeixe-
ment a la seva trajectòria per la promoció de la cultura, l’es-
port i l’associacionisme a Esplugues, i a la Societat Coral
Centenària La Coloma com a reconeixement a la seva trajectò-
ria per la promoció del cant coral, la cultura i la llengua cata-
lanes i l’associacionisme a Esplugues i a Catalunya. La ceri-
mònia d’entrega d’amdues medalles tindrà lloc dimecres 7 de
juliol (19 hores) al Saló de plens de la Casa consistorial.

‘Fama’, en versió Associació 
de Dones de La Plana

L'Associació de Dones de La Plana regala cada any a la ciuta-
dania una representació a càrrec del grup de teatre Atreveix-te, for-
mat per sòcies de l'entitat. En aquesta ocasió, van representar La
fama costa, una versió de la reeixida obra Fama dels anys 80 que
torna a estar de moda, a dalt de l'escenari del Casal de Cultura
Robert Brillas. La representació teatral de l'Associació de Dones
de La Plana, que va tenir lloc el 29 de maig, és un dels actes més
populars que fa aquesta activa entitat al llarg de l'any.
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barucada en la
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en Can Vidalet.
Abajo, ofrenda
a la capilla de
Sant Antoni en
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Can Vidalet y
Finestrelles celebran
sus fiestas mayores

Actividades populares y de germanor.
Estos son los ingredientes básicos de las fies-
tas mayores de barrio, que han arrancado en
junio con las de Can Vidalet, Finestre lles y Can
Clota. El resto lo harán durante lo que queda
de verano.

Can Vidalet, un barrio con una gran tra-
dición asociativa, vivió cuatro días intensos de
fiesta, del 10 al 13 de junio, con una veintena
de actividades, en las que la participación fue
elevada. El presidente de la Comisión de Fies -
tas, José Rabadán, afirma sentirse “orgullo-
so” del grado de implicación de la gente del
barrio. La plaza Blas Infante, en plena remo-
delación, acogió el día 12 uno de los actos más
masivos: la Botifarrada Popular, que se cele-
bró por vez primera. Las actuaciones de las
diferentes casas regionales en el escenario de

la rambla Verge de la Mercè, en cuyo escena-
rio se sucedieron actuaciones de grupos juve-
niles, fueron otro de los alicientes. El público
juvenil tuvo su gran fiesta la tarde-noche del
día 12 con la actuación de El Pájaro Loco,
banda que versionea a Loquillo y los Troglo -
ditas. Las habaneras y un espectáculo piro-
técnico, que volvía a las fiestas de Can Vidalet,
pusieron el broche de oro.

Por su parte, Finestrelles vivió del 11 al
13 de junio una fiesta con actos para todos los
públicos y gustos: habaneras, chocolatada,
baile popular y el ya clásico concurso de torti-
llas. La paella, que estuvo seguida de un con-
cierto del cantautor cubano Yunior Navarrete,
pusieron el punto final.

Al cierre de esta edición, Can Clota vivía
su fiesta, del 25 al 27 de junio. 

Botifarrada en Can Vidalet

Exposición de trabajos de la
Associació de Dones El Taller, durante
las fiestas de Can Vidalet

La alcaldesa, en la muestra de tra-
bajos de la Asociación de Vecinos de
Can Vidalet

Baile, en la Festa Major de Can
Vidalet
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Diversos autors vinculats a
Esplugues publiquen llibres

La literatura espluguenca es troba en un bon moment. Als darrers mesos, s'han publicat tres
novel·les sortides de la imaginació de tres persones molt vinculades a la ciutat. Dues d'elles,
Assumpta Frexedas i Fernando Roye, han tret al carrer la seva opera prima, mentre que la tercera,
Maite Carranza, ja és una escriptora consolidada i reconeguda arreu d'Espanya.

L'última obra de Maite Carranza, Paraules emmetzinades, ha aconseguit el Premi Edebé de
Literatura Juvenil 2010. Es tracta d'un thriller que gira al voltant del maltractament de gènere i els
abusos sexuals, un relat esgarrifós que disecciona la hipocresia de la societat moderna. Segons
apunta l’autora, la novel·la “té un enfocament més psicològic que escabrós, i tot i ser literatura ju-
venil, considero que també és per a adults”.

Maite Carranza va ser professora de l'Institut Joanot Martorell, on actualment imparteix

El veneçolà Marcos Tarre,
a la Biblioteca la Bòbila

El periodista i escriptor
veneçolà Marcos Tarre va passar el 3
de juny per la Biblioteca la Bòbila
per parlar sobre la novel·la negra i
sobre la violència a l'Amèrica
Llatina. Tarre va traslladar al públic
els seus coneixements com a
estudiós de la delincuència al seu
continent i el reflex d'aquesta a la
literatura.

classes Assumpta Frexedas, que acaba de publicar La voz antigua de la tierra (Ediciones Carena),
que relata la història d'un jove enginyer que va a Malàisia a treballar sense gaire ganes, i s'hi troba
amb un món que no esperava i que li canviarà la vida. De prosa àgil i fluïda, l'obra “reflexiona sobre
el món en que vivim i sobre la pèrdua de determinats valors i del nostre arrelament a la terra”, diu
Frexedas.

Un altre professor, Fernando Roye, nascut a Esplugues i que treballa a Calafell, acaba de pu-
blicar I love F-150 (Editorial E-litterae), una reflexió sobre les relacions humanes plena d'ironia. El
llibre és la història d'un home anònim que, davant els fracasos en les seves relacions, decideix
comprar-se un androide per compartir la seva vida.

Alfonso Laguna presenta un llibre sobre el Camino de Santiago
En un acte organitzat per l'Associació d'Amics del Camino de Santiago, el Casal de Cultura

Robert Brillas va acollir el 21 de juny la presentació de Camino de Santiago 37 años después,
d'Alfonso Laguna, que exerceix de metge a Esplugues. “No som davant una guia —diu l'autor—; tot
i que resultin inevi tables les al·lusions al patrimoni històric i cultural del camí, es tracta d'un llibre
que parla de reflexions, emocions i records, així com de la profunda simbiosi que s'estableix entre
caminant i camí”. 

Assumpta Frexedas i Fernando Roye 
s’estrenen amb la seva primera novel·la

Noves actuacions 
del Festival de 
Música Clàssica

El Cor de la Universitat Ramon
Llull (foto), amb peces de Dvorak,
Brahms i Mozart, i el Duet Iris
Schmid i Florian Meierott van portar
la música clàssica a l'església Santa
Magdalena durant el mes de juny.

Moció sobre un consell
assessor d’urbanisme

El Ple municipal del mes de
juny va rebutjar una moció d'ICV per
impulsar la creació del Consell
Assessor o la Comissió Assessora
d'Urbanisme i Política Territorial
d'Esplugues. PSC, PPC i CiU van
votar en contra, mentre que ERC li va
donar suport.

Moció sobre una
informació del BOE

El Ple va desestimar una moció
de CiU sobre la informació del BOE
relativa a la limitació de
l'endeutament dels ajuntaments, i la
seva afectació a l'Ajuntament
d'Esplugues. El PSC va votar en
contra. PPC, ICV i ERC van apoiar-la.

Assumpta Frexedas i
Maite Carranza, dues es-
criptores vinculades a
l’Institut Joanot Martorell
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Els mons de Quim Monzó clouen 
la temporada de teatre eeee!

La temporada del primer semestre del 2010 d'Esplugues Entra en Escena (eeee!)
ha abaixat el teló amb l'espectacle El millor dels mons, adaptació teatral i musical de la
companyia Teatre Essela basada en el recull de contes del mateix nom de Quim Monzó.
L'obra, impregnada de l'humor negre característic d'aquest autor català, es va represen-
tar el 30 de maig al Casal de Cultura Robert Brillas.

Segona edició del festival
de dansa infantil

Per segon any consecutiu, les sec-
cions de petits, infantils, mitjans i juvenils
de l’Esbart Vila d’Esplugues van tenir el seu
propi festival de dansa. Va tenir lloc el pas-
sat 19 de juny al parc Pou d’en Fèlix i hi van
participar uns 50 dansaires. Aquest festival
es va crear per permetre que aquestes sec-
cions, que aglutinen molta gent, poguessin
mostrar els seus coneixements.

Activitats al carrer de 
l’AV del Barri Centre

Aprofitant la primavera, l’Associació de
Veïns Dte. I Centre ha organitzat dues activi-
tats al carrer durant el mes de juny: un es-
pectacle infantil, amb música i pallassos, a
càrrec del grup Eureka, i un concert vermut
amb la Ban da de l’Escola Municipal de
Música.

Curso gratuito de reiki 
en la AVV La Plana

La AVV La Plana ha introducido un
nuevo curso en su programa Encuentros para
Creci miento Personal. Se trata del reiki, prác-
tica reconocida por la Or ga nización Mun dial
de la Salud que consiste en desplazar las
manos por encima o alrededor del paciente
para lograr su sanación mediante el desblo-
queo de sus campos energéticos. El curso
tiene lugar los lunes de 6 a 8 de la tarde en el
local de la asociación (c/ Manuel Riera, 93).

La Fundació Finestrelles 
ensenya els seus treballs 

La Fundació Finestrelles, que treballa amb persones amb discapacitat psíquica, va or-
ganitzar una jornada de portes obertes el passat 5 de juny per mostrar els seus treballs a la
ciutadania. Enmig d’un ambient festiu, amb les actuacions de la Banda de l’Escola Municipal
de Música i de la Colla Ge gantera, les persones visitants van poder veure una exposició de
productes d’artesania elaborats al taller ocupacional del centre. Posteriorment, el 16 de
juny, el grup de teatre format per alumnes del taller de la fundació va representar el musi-
cal Radio Finestrelles, 16.6 en buena onda al Casal de Cultura Robert Brillas. El grup de te-
atre funciona des de fa 24 anys i cada temporada presenta un nou espectacle, gairebé sem-
pre de caire musical.

IMATGE CEDIDA PER L’ESBART VILA D’ESPLUGUES

IMATGE CEDIDA PER LA FUNDACIÓ FINESTRELLES
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Elevada participació a la
primera Setmana de l’Esport

Esplugues ha superat amb bona nota la celebració de la primera
Setmana de l’Esport a la ciutat. Una setmana que en realitat van ser deu
dies consecutius (del 4 al 13 de juny) d’activitats relacionades amb l’esport i
l’activitat física: festes esportives, xerrades, exposició, portes obertes d’e-
quipaments esportius municipals. Segons la regidora d’Esports de l’Ajun -
tament, Montse Zamora, "estic molt satisfeta dels resultats obtinguts en
aquesta 1a Setmana de l'Esport a Esplugues. El món de l'esport ha treba-
llat de valent per oferir a la ciutadania les diverses vessants d'aquest fenò-
men social".

La batuka i el fitness, grans protagonistes
La nostra ciutat s’ha convertit en els darrers anys en la capital de la

batuka i el fitness, activitats d’exercici aeròbic que barregen el ball i la gim-

La batuka va reunir un bon nombre de públic al Camp Municipal Salt del Pi

Una batuka popular, xerrades, portes obertes d’equipaments i 
una interessant exposició van convidar a la ciutadania a fer esport

nàstica. De la mà dels germans José i Jessica Exposito, reconeguts mes-
tres d’aquestes disciplines, es va fer una Batuka Mix dins de la Festa del Joc
i de l’Esport, al Camp Municipal Salt del Pi, que va reunir un bon nombre de
participants. Aquesta activitat popular va ser el complement pràctic del 10è
Congrés Open Fit, que va tenir lloc al CEM La Plana.

Exposició d’un dels millors fotògrafs esportius
L’Espai Baronda acull fins al 10 de juliol la mostra Avelino Pi:

Fotografia de l’esport, una exposició de luxe sobre aquest artista català, que
ha sabut captar la sensibilitat de l’esport durant les darreres quatre dèca-
des. Més d’una seixantena de fotografies, on l’esport es presenta amb la
seva imatge més estètica, humana i social, composen aquesta mostra. El
propi fotògraf va assistir a la inauguració.
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El fotògraf Avelino Pi, protagonista d’una mostra a l’Espai
Baronda, amb l’alcaldessa, Pilar Díaz. A sota, l’exposició

Taules rodones i xerrada
La primera Setmana de l’Esport també ha volgut ser un espai de re-

flexió. Amb aquest motiu, es van celebrar dues taules rodones, al voltant de
la direcció esportiva i de la necessitat d’un pla estratègic a les entitats es-
portives. Aquest cicle es va completar amb una xerrada de l’alpinista esplu-
guenc Xavi Arias, on va exposar tots els detalls de la seva pràctica, i en con-
cret del seu darrer intent d’ascenció a l’Annapurna, un dels cims més difícils
i perillosos del món.

Portes obertes al CEM La Plana
Durant aquests dies, la ciutadania també va poder conèixer per dins

el Complex Esportiu Municipal La Plana, que ofereix un ampli ventall de
possibilitats per fer esport, i la piscina del mateix complex, perquè les famí-
lies dels infants que participen al programa de natació escolar puguin co-
nèixer la instal·lació on els seus fills aprenen a nedar.

Estrena del Consell Municipal de l’Esport
Coincidint amb la Setmana de l’Esport, es va fer el primer Consell

Municipal de l'Esport. En la primera reunió es van establir els objectius que
tindrà el consell. El Consell Municipal de l'Esport pretén acollir les 46 enti-
tats esportives registrades a Esplugues, les diferents AMPA de la ciutat i
persones a títol individual interessades en l'assumpte. Les entitats es mos-
tren satisfetes amb la constitució definitiva del consell i la tirada endavanat
del projecte. La presidenta del consell serà l'alcaldessa d'Es plugues, Pilar
Díaz, la vicepresidenta la regidora d'esports, Montse Zamora, i hi haurà una
representació de cada entitat esportiva. 

Jornada de portes obertes a la piscina del CEM La Plana

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va inaugurar la primera sessió del
Consell Municipal de l’Esport

Festa del Joc i l’Esport, al Camp Salt del Pi

Xerrada de Xavi Arias
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Gran temporada de los
equipos de la cantera de
Espluguenc y Can Vidalet

Los equipos inferiores de los dos grandes
clubs de fútbol de Esplugues, el FA Espluguenc y
el CF Can Vidalet, han culminado una excelente
temporada. El CF Can Vidalet ha logrado cinco
ascensos. El más sonado, el del juvenil A, que
sube a Primera Nacional tras una impecable
temporada. En las semifinales de la Copa Ca -
talunya, que se jugó a ida y vuelta, cayó nada
menos que contra el FC Barcelona. También han
subido el juvenil B, el cadete A y el infantil A.

Por parte del Espluguenc, tres equipos han
conseguido proclamarse campeones de sus res-

Espluguenc i Can Vidalet juvenils Segona edició del torneig
de la Penya Espanyolista

Sis equips, dos més que l'any
passat, va participar al segon torneig de
futbol 7 organitzat per la Penya
Espanyolista d'Esplugues, al Camp Salt
del Pi. Els Veterans de la penya
amfitriona van guanyar la final a la Peña
Bética.

Torneo de fútbol base 
del Espluguenc

El FA Espluguenc celebró el 19 de
junio el primer torneo Fem Esplugues,
en el Municipal Salt del Pi, con diversos
equipos de fútbol base de la provincia.
El Espluguenc ganó en las categorías
alevín 11, alevín 7 y prebenjamín; el
Europa, en benjamín; y el Sant Ildefons,
en promesas.

El CGA Les Moreres
tindrà 15 participants al
Campionat d’Espanya 

Èxit rotund a la Copa Catalunya
del Club Gimnàstica Artística Les
Moreres en classificar 15 de les seves
gimnastes, de diverses categories, per
als Campionats d'Espanya individuals.
Això significa que més de la meitat de
les gimnastes de més nivell del club
han assolit la classificació per a
aquests campionats.

El Espanyol, campeón del Ciutat d’Esplugues juvenil
El Camp Municipal del Pi vivió el

19 y 20 de junio una nueva edición
del torneo Ciu tat d’Esplugues, que
reunió ocho equipos de gran catego-
ría: Espanyol, Cornellà, Ja bac Ter -
rassa, Real Socie dad, Damm, Gra -
menet Milan, Esplu guenc i Can Vi -
da let. El torneo fue para el Espa nyol,
que derrotó en la final al Can Vidalet.

pectivas ligas y el ascenso de categoría al final de
la presente temporada. Se trata de los equipos
juvenil A, cadete y benjamín A. En todos ellos, se
ha conseguido el ascenso a Primera División.

Los primeros equipos, muy bien
En cuanto al primer equipo de ambos

clubs, el amateur del Espluguenc acabó la tem-
porada en quinta posición de su grupo de Pri -
mera Territorial, mientras que el Can Vidalet se
quedó a las puertas del ascenso a Primera
Territorial, al caer en la fase de promoción. 
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Alta participació a la
Caminada a Collserola

La Caminada Popular a la Serra de
Coll serola, una de les activitats més popu-
lars del Centre Excursio nis ta d'Esplugues,
va reunir més de 300 persones el passat
dia 30 de maig. El recorregut, de 14 quilò-
metres, va passar per paratges propers i
sorprenents per la seva bellesa.

Sandro Rosell va passar
també per L’Avenç

El ja president electe del FC Barcelona,
Sandro Rosell, va ser el darrer convidat de les
tertúlies organitzades per la Penya Barce -
lonista L'Avenç, amb motiu de les eleccions.
La presència de Rosell, que va recordar la
seva etapa de jugador juvenil a Esplugues, va
aixecar una gran expectació.

IMATGE CEDIDA PEL CENTRE EXCURSIONISTA D’ESPLUGUES
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Más de 300 parejas en el VI Campenato
de Bailes de Salón Ciutat d’Esplugues

El Complex Esportiu Municipal La Plana se convirtió el 23 de mayo en una inmensa
pista de baile, por la que pasaron más de 300 parejas durante cerca de doce horas. Toda
una maratón, que refleja el buen momento del Campeonato de Bailes de Salón Ciutat
d’Esplugues y Memorial Mariona Cortés, organizado por el Club de Ball Esportiu Es -
plugues, y que está considerado como el segundo torneo más importante de España que
tiene lugar en un solo día. Hubo hasta 52 categorías (desde pequeños hasta seniors) y se
pudieron ver coreografías de todo tipo (tango, vals vienés, samba, pasodoble...). Entre los
protagonistas, la pareja formada por los catalanes Jordi Mairal y Eva Aguilera, terceros
en el Mundial de estandar y latino.

El SIES, protagonista a
unes jornades sobre
espeleologia femenina

El SIES L'Avenç està tenint un prota-
gonisme destacat a les 1es Jornades Do -
na: Espeleologia i Canyons, que organitza
la Federació Catalana d'Espeleo logia du-
rant tot l'any. Susanna Salazar, del club
espluguenc, ha coordinat el curs de tecni-
ficació, al qual han participat quatre mem-
bres més de l'entitat (Pilar García, Marta
Pons, Laura Raya i Esther Molina).

Campions d’Espanya
infantils d’handbol

Els espluguencs Miquel Vigo (nú-
mero 13 a la foto) i Pol Bartolomé (núme-
ro 18) s’han proclamat campions d'Es -
panya infantils d'handbol, com a inte-
grants del FC Bar celona. El club blaugra-
na es va imposar a la fase final, disputa-
da a Lleó. Els joves d'Esplugues comple-
ten una excel·lent temporada, ja que an-
teriorment es van proclamar campions
de Catalunya vestint la samarreta del
Barça.

IMATGE CEDIDA PER SIES L’AVENÇSandro Rosell i el moderador
de les tertúlies, Josep Pons
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A Esplugues,
posem
l’accent en
les entitats i
la cultura
popular

Els actes de cultura popular són per gaudir-los, però també són iniciati-
ves que ajuden a mantenir els senyals d’identitat de la nostra ciutat. Parlem de
la bona feina que fan moltes entitats d’Esplugues a través de persones volun-
tàries, i que aporten el millor d’elles per fomentar la cohesió social, la recupe-
ració de tradicions i la creació de noves activitats que amb el temps també s’a-
caben convertint en noves tradicions.

Projectes i actes de cultura popular als quals el govern municipal dóna
suport a través d’ajuts econòmics i suport en divulgació i en cessió d’espais i
materials. Un suport que facilita una agenda d’actes intensa, que ajuda a fer

possible la tasca cívica que persones i entitats fan re-
alitat per mantenir vives tradicions i projectes cultu-
rals de gran qualitat. Un suport que impulsem des
de l’Ajuntament  malgrat les nostres limitacions eco-
nòmiques. Un accent en la cultura que impulsa el
nostre associacionisme local i que es manifesta en

un gran ventall d’actes durant tot l’any i que properament podem gaudir en
propostes com ara la Festa de Santa Magdalena, o els elements tradicionals de
Festa Major de Sant Mateu, que impulsen les entitats de cultura popular amb
el suport de l’Ajuntament d’Esplugues.

Resulta bàsic, doncs, promoure l’associacionisme cultural entre la po-
blació immigrada, consolidar les associacions de cultura popular tradicional
catalana, així com les que tenen com a referència la cultura popular amb arrels
a la resta d’Espanya. Però també, dinamitzar la divulgació de la tasca de les en-
titats entre els escolars.

Cal conservar unes festes locals que han estat fonamentals per mante-
nir vius actes i projectes de casa nostra i que han aconseguit sumar aporta-
cions de persones de diferents procedències al voltant de projectes plurals i
d’interès públic. Projectes que permeten que “la fes ta” hagi recuperat el seu
espai natural: el carrer, i que fan possible que les noves generacions coneguin
realitats no estandaritzades i en clau local.

Amb l’alcaldessa Pilar Díaz i el govern municipal socialista hem renovat
en aquest mandat el nostre compromís en reforçar l’associacionisme cultural.
I ho fem amb un important esforç econòmic, si tenim en compte la crisi econò-
mica que també afecta als ajuntaments. Des de fa anys, a Esplugues hem vol-
gut coordinar les dinàmiques de millora o creació d’equipaments i programes
culturals amb crear complicitats amb el teixit associatiu en objectius de ciutat.
Però creiem que hem d’anar encara més enllà, amb nous acords estratègics
entre l’Ajuntament i les entitats a favor de reforçar la cultura com a element per
reforçar la convivència als nostres barris i com a eix del projecte educatiu de
ciutat.

En un context d’incerteses econòmiques, en un món globalitzat, hem de
tenir una economia i un món laboral i econòmic competitiu i obert. Però no és
menys cert que, alhora, cal referents locals integradors, com els que aporten
les entitats de cultura popular, independentment del seu origen. Col·lectius i
persones que contribueixen a fer d’Esplugues una ciutat propera i plena de
vida.

Finalment, deixeu-me que aprofiti l’ocasió per desitjar-vos, en nom del
Grup Municipal Socialista, unes bones vacances d’estiu i una bona tornada.

Enric Giner| PSC

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
088/93 413 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/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal
93 473 44 12 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 19 21 Poliesportiu Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 
93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillas@esplugues.cat
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 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
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
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 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
902 50 77 50 Endesa
010 Informació transports metropolitans
93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues 

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta 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 Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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En el pasado Pleno Municipal, celebrado el 16 de junio, entre otras, el
Partido Popular ha presentado una Moción que consideramos importante, muy
importante, pues en ella proponíamos la prohibición de todo tipo de vestimen-
tas que cubran por completo la cara, como son el burka y el niqab, tanto en los
edificios municipales como en la calle; pues va dirigida a velar por algo tan im-
portante como es la dignidad de las mujeres, una lucha continua por ponerle
freno, tanto a los malos tratos físicos como psicológicos.

Este sentimiento de rechazo, que resulta inaceptable en una sociedad
moderna como es la nuestra, consideramos que ha de ser igual para todas,

¡para todas¡, lo recalco, pues parece ser que este
gran concepto no es bien entendido ni por algunas
etnias ni por la gran mayoría de políticos/as munici-
pales.

No hablo por hablar, la evidencia es la que es.
El debate de esta moción duró aproximadamente una hora, en la que me tuve
que esforzar en mi discurso de manera didacta, comprensivos y solidarios,
para que igualmente fuese rechazada por el resto de grupos municipales. 

FUIMOS:
DIDACTAS, porque es necesario hacer entender a estas personas que

ahora viven en Esplugues y que se deben de sentir apoyadas y protegidas ante
cualquier tipo de agresión, como todas las españolas y españoles. Vivimos en
un estado de derecho, pero con sus obligaciones. ¡Esto no es África, es España!

SOLIDARIOS, pues cuando una persona reside en nuestro País España
goza de nuestra tutela y de los mismos derechos que cualquier ciudadano aquí
nacido, sin distinción de raza, religión o sexo y el estado de derecho vela por el
cumplimiento de los mismos, así como de la seguridad de todos.

COMPRENSIVOS, porque ayer tuvimos que oír justificaciones que aún
hoy no entendemos.

Desde escuchar de un grupo municipal cómo comparaba que es el
mismo problema el de las señoras que van tapadas con el burka con las mon-
jas de clausura.

De otro grupo municipal, que esto no es problema preocupante en
Esplugues y que por tanto estamos perdiendo el tiempo.

De otro grupo municipal, oír decir que si les obligamos a quitarse el burka
las condenamos a que sus maridos las tengan encerradas en casa.

Todo esto figurara en el acta de la sesión plenaria, no me invento nada, y
les aseguro que todos tuvieron su debida y muy amplia respuesta.

Como no puede ser menos, acatamos la decisión mayoritaria, pero dis-
crepamos y con la creencia de que dentro de pocos meses esto mismo vendrá
decretado desde Madrid, promovido por Alicia Sánchez Camacho, que en el
Senado ya lo ha propuesto, y que en las Cortes lo están mirando, pues el
Ministro de Justicia, Sr. Caamaño, lo está estudiando ya. Y los siguientes serán
el Parlament, que ya tanto Partido Popular, junto con CiU, han propuesto. Aquí
en Esplugues no ha sido así. Entonces podremos decir que fuimos unos avan-
zados, como somos siempre. Hoy la que pierde es la mujer y lo lamentamos.

Por dignidad y
seguridad!!!

Luis Ortega | PPC

És cert que des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics,
l’urbanisme de qualsevol poble o ciutat, i sigui qui sigui que hagi estat gover-
nant, ha millorat i molt.

A Esplugues, això també s’ha donat, i hi ha jugat un paper molt impor-
tant en aquesta transformació la intervenció de les entitats veïnals que han
estat reivindicant la transformació d’espais marginals i que dividien la població,
en zones d’equipaments i de connexió entre barris. Tot i això, també s’han per-
mès o s’estan permetent alguns desastres urbanístics. El més desmesurat de
tots potser és el pla CAUFEC, que deixa enrere criteris de sostenibilitat per

claudicar per part del govern municipal als interes-
sos especulatius de segons quins grups empresa-
rials.

Ara, ja immersos en el segle XXI, el model
d’urbanisme ha de canviar, hem de portar a la pràc-

tica un urbanisme més social, sense pressions, al servei de la ciutadania, i per-
què així sigui és fonamental que aquesta ciutadania participi directament en
tots els processos, tant en el disseny de la ciutat, en la planificació i fins i tot en
l’execució. 

En el nostre ajuntament hi ha oberts diferents espais de participació ciu-
tadana, més ficticis que reals, més d’imatge que veritables, i els ciutadans i
ciutadanes se n’adonen. Això fa que la ciutadania cada cop es vegi més allu -
nyada de les institucions i que cada vegada es desencanti més de la política i
dels polítics a qui veuen com uns simples bons o mals gestors, sense que hi
hagi al darrera la voluntat de treballar per uns ideals, amb uns objectius trans-
formadors de la societat, per una ciutat més sostenible, justa i solidària.

Per tal d’impulsar aquests processos participatius, el nostre grup està
proposant, ple rere ple, la constitució de diferents ens i comissions de treball
sobre aspectes urbanístics. Ja fa temps vam demanar una auditoria externa
per tal de demostrar la transparència de la gestió. Se’ns va dir NO. La transpa-
rència els fa por. El mes passat, demanàvem que els grups de l’oposició fossin
presents a la comissió de treball que ha de redactar l’inventari del patrimoni.
La resposta és NO, només hi seran ells, els qui governen. La transparència els
fa por!En el ple d’aquest mes de juny proposem la creació del Consell Assessor
d’urbanisme i Política territorial d’Esplugues per implicar la ciutadania en els
temes de planejament i transformació urbanística, tal i com es fa en altres àm-
bits, mitjançant els diferents Consells Assessors, on, a més de les forces políti-
ques, hi ha representants de la ciutadania. Proposàvem que aquest Consell
d’Urbanisme fos integrat per representants dels diferents grups polítics, per
les AAVV, pels Sindicats, per les Associacions comercials i empresarial i també
per tècnics externs especialistes en urbanisme, habitatge i mediambient. La
resposta torna a ser que NO, i a més s’afegeixen al NO el PP i CiU. La transpa-
rència els fa por! Sobretot si les entitats ciutadanes hi estan presents.

Ens preguntem a què es deguda. Si les coses es fan bé, quin problema hi
ha en que tothom pugui dir la seva, que tothom pugui participar, que tothom
pugui opinar? Potser és que no tenen la consciència prou tranquil·la?

La
transparència
els fa por

Lídia Ibáñez | ICV
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Un
ajuntament
de mínims 
i sense
previsió

Podrà suportar l’Ajuntament la crisi econòmica? D’entrada, no
hauríem de fer-nos aquesta pregunta. Com a grup municipal, hau ríem
d’estar informats de com evolucionen les finances municipals i de la
solvència dels comptes. Dissortadament, no ho tenim clar. El pressu-
post ens marca una despesa en inversions superior als deu milions i
mig d’euros que surten de l’esforç propi de l’Ajuntament, sense una in-
versió adequada d’altres administracions, únicament rebem suport eco-
nòmic de la Generalitat en l’aplicació de la llei de barris a Can Vidalet
amb una aportació del 50% de la despesa. En les altres dues inversions,

Poliesportiu de les Mo reres i Auditori, el suport
financer extern és poc rellevant si tenim en
compte els més de vuit milions d’euros pressu-
postats per enguany.

Molts podem fer-nos la següent pregunta:
Com és que la ciutat d’Esplugues no ha rebut ajuts econòmics per por-
tar a terme unes inversions projectades abans del 2004? Hem arribat a
la conclusió que el PSC no ha fet els deures. Estan acostumats a treba-
llar en el dia a dia, sense planificar el futur, fet que ens ha portat a no
rebre ajuts d’administracions acostumades a planificar les seves despe-
ses a partir de la solvència del projecte presentat.

Un exemple clarificador de tot plegat el tenim en el futur Casal
d’Entitats. L’equip de govern, en comptes de treballar per trobar finan-
çament de la Generalitat per aquest projecte, ha presentat una alteració
de la trama urbana del centre d’Esplugues per poder finançar el Casal.
És a dir, es construirà en base a l’especulació urbanística. Un altre indi-
cador és el projecte: si d’entrada hi havia acord amb les entitats respec-
te al disseny de l’edifici, ara, sense haver fet res, ja ha perdut 500 m2 de
superfície amb la modificació del Pla General del sector, prioritzant l’in-
terès particular per damunt de l’interès públic. Per tant, no s’han tingut
en compte les necessitats de la infraestructura, únicament els costos, i
tot per no planificar el que es vol fer.

Tornant a les finances municipals, des d’ERC ja vàrem dir durant
el debat de pressupostos per al 2010 que 100 euros menys de sou per
regidor/a ens deixarien els 24.000 euros que ens feien falta per mante-
nir l’activitat cultural igual que en el 2009. No ens van fer cas. Ara, mit-
jançant un decret governamental, hauran de fer cas a allò que ja deia
ERC en el 2009: cal rebaixar el sou dels polítics d’Es plugues. Dissor -
tadament, l’equip de govern no ha concretat res durant el darrer Ple per
explicar l’abast de la retallada de sous, ni dels polítics ni del personal
municipal, tot un exemple més de manca de planificació i de treballar en
el dia a dia sense cap tipus de previsió de futur en temes que són essen-
cials. Potser resultin estranyes les meves paraules, però que Santa
Magdalena ens empari.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Al ple del mes de juny, la suma dels vots del PSC-PSOE, ICV, CiU i ERC
va arraconar l’absurda discussió de la prohibició de la burka a la nostra ciutat.
I dic absurda perquè en la nostra realitat, als nostres carrers, la presència d’a-
questa peça de roba és del tot inexistent. En aquest sentit, podem entendre
que hi hagi municipis que tinguin una realitat poblacional que els obligui a re-
gular l’ús d’aquesta peça de roba, però no és el cas d’Esplugues.

Malgrat tot, el grup municipal popular va fer una defensa aferrissada
sobre els seus plantejaments intervencionistes, i va tractar a la resta de grups
polítics gairebé d’extraterrestres invitant-nos a passejar pels nostres carrers

per veure la quantitat de burkes que hi ha. Potser la
presència de TVE i TV3 al ple explica que els popu-
lars perdessin per uns minuts el sentit de la realitat
dels carrers d’Esplugues, i adoptessin uns postulats
extrems més propis del PP d’Acebes que no pas de
l’agrupació local popular.

Entenem però, que no procedia votar aquesta moció per diversos mo-
tius:

1. Realitat d’Esplugues: malgrat la insistència obsessiva del PP, ens fa
creure que on no hi ha pràcticament existència de cap dona que vagi en burka,
no fa necessària la regulació d’aquesta peça de roba. No té sentit regular quel-
com que no existeix.

2. Futur negre: Seria el que esperaria per aquestes dones si ens atre-
vissim a prohibir l’ús d’aquesta peça de roba pels carrers de la nostra ciutat, ja
que l’únic que aconseguiriem seria excloure-les i marginar-les socialment ja
que la conseqüència seria que es quedessin a casa tancades, i afusellariem
els mecanismes d’integració social i de llibertat que pugui haver sobre aquest
tipus de població.

3. Fet generacional: L’ús de la burka és una qüestió generacional que
amb el pas dels anys anirà perdent el seu sentit de l’ús, tot i que determinats
plantejaments ultraconservadors en defensin el seu ús. Però, en molts països
islàmics, qui usa la burka no deixa de ser gent gran vinculada a una altra època.

4. Respecte religiós: Si partim de la base que vivim en un estat laic, hem
d’entendre per tant que cal màxim respecte a totes les religions, i ens agradi o
no, la burka és un element propi d’una determinada religió. Si bé anys enrere
a Europa vivien en democràcia i aquí encara es patia una dictadura, amb els
països estem en la mateixa situació. Per tant, respecte incondicional.

Però, des de Convergència i Unió, reivindiquem sobretot que els regi-
dors d’Esplugues hem d’esforçar-nos en resoldre problemes d’Esplugues, i
per sort nostra, pels nostres carrers no tenim aquest tipus de problemes.

Cal, però, seguir fomentant i millorant els mecanismes d’integració dels
immigrants i de dignificació de la figura de la dona, però entre això i prohibir
indiscriminadament hi ha un salt que no hem de fer, per responsabilitat políti-
ca i per seny i sentit comú.

Cal sobretot erradicar la demagògia i el radicalisme populista i fàcil que
el PP està fent d’aquest tema i que lamentablement ha arribat a Esplugues.

Creiem en l’Esplugues dialogant, creiem en l’Esplugues inclusiva i
creiem per descomptat, en els valors de respecte i llibertat que han de presidir
qualsevol relació humana.

No
prohibirem 
la burka a
Esplugues

Roger Pons | CiU
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