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Edita: Ajuntament d'Esplugues. Novembre de 2009

En els darrers anys, les poblacions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com
la majoria de ciutats de Catalunya, han vist modificada la seva composició
demogràfica a causa del fenomen migratori. Aquest fet també s'ha experimentat
a Esplugues de Llobregat, on s'ha produït un increment progressiu de la
magnitud i de la pluralitat demogràfica.
L'Ajuntament promou la integració, la cohesió social i la convivència ciutadana
com a base principal per a la tolerància i l'enriquiment cultural. Aquesta nova
realitat sociodemogràfica, que, evidentment, representa un enriquiment cultural
i socioeconòmic, requereix un esforç de tota la ciutadania i de les institucions,
orientat a assegurar la integració de la persona immigrada i l'equitat en el seu
accés als serveis públics.
La Guia d'Acollida que us lliurem facilita la informació a les persones
nouvingudes respecte als serveis més rellevants que ofereix el municipi. Així
mateix, informa dels drets, dels deures i de les normes bàsiques de convivència
de què gaudeix la ciutadania d'Esplugues i que també respecta.
Aquesta guia us facilitarà establir-vos a Esplugues. Els serveis bàsics, telèfons
d'interès, adreces, etc. que s'hi inclouen us permetran conèixer i sol·licitar,
si és el cas, serveis d'acord amb les vostres necessitats.
A través d'aquesta Guia, l'Ajuntament us dóna la benvinguda a la ciutat.

L'alcaldessa
Pilar Díaz

Esplugues de Llobregat, a 1 de gener de 2009, té una població de 47.013
habitants, segons les dades del padró. En data 1 de gener de 2009, la població
immigrant representa el 14,36% de la població total. En dades absolutes, són
6.755 persones de 88 nacionalitats diferents.
El municipi està distribuït en 10 districtes:
* Centre
* La Plana
* Can Clota
* Finestrelles
* Ciutat Diagonal
* La Miranda
* La Mallola
* El Gall
* Montesa
* Can Vidalet
Geogràficament, el municipi toca els límits de la ciutat de Barcelona i dels
municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i
l'Hospitalet de Llobregat.

L'Ajuntament disposa d'una xarxa bàsica de serveis, que us presentem en aquesta
Guia.
La informació detallada sobre els serveis i els procediments per sol·licitar-los la
podeu trobar en els diferents punts d'atenció a la ciutadania (PAC) d'Esplugues.
A continuació us presentem els serveis públics més rellevants que el municipi
d'Esplugues posa a disposició de la ciutadania.

EMPADRONAMENT
La inscripció al padró municipal d'habitants us converteix immediatament en
ciutadà/ana d'Esplugues i us permet demostrar, si cal, la vostra residència al
territori.
També us permet disposar d'una sèrie de serveis municipals com són:
l'assistència sanitària, l'escolarització dels fills, etc.
Una vegada que esteu donats d'alta al padró, heu de saber que heu d'informar
de qualsevol canvi que tingueu de les vostres dades registrades en un primer
moment, com ara un canvi de domicili. En el cas que es produeixi un canvi
de dades, s'ha de notificar al padró per modificar-les en el registre o donarles de baixa, si cal.
On podeu anar per empadronar-vos?
Unitat Tècnica de Població
Ajuntament d'Esplugues
Pl. Santa Magdalena, 24
Tel. 93 371 33 50
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dijous, de 16 a 18 h

SERVEIS SANITARIS
Un cop esteu empadronats, podeu fer-vos la targeta sanitària, que us permetrà
utilitzar qualsevol servei sanitari de la xarxa de salut pública. Aquesta targeta
és individual, personal, gratuïta i intransferible.
On podeu anar per fer-vos la targeta sanitària?
Centre d'Atenció Primària de Salut núm. 1
Pl. de la Bòbila, s/n
Tel. 93 473 15 69 / 93 473 31 02
Centre d'Atenció Primària de Salut núm. 2
C. Lluís Millet, 2
Tel. 93 470 29 29
Altres telèfons d'interès:
Telèfon d'urgències sanitàries: 061
Telèfon d'informació sanitària “Sanitat Respon”: 902 111 444

SERVEIS SOCIALS
Aquest servei està orientat a persones i famílies empadronades al municipi que
tenen alguna necessitat d'atenció social. Telèfon de cita prèvia: 900 300 082.
On podeu anar per informar-vos-en?
Equip d'Atenció Social Primària Centre - La Plana
(Centre Municipal Puig Coca)
Petit Parc de l'Amistat, s/n
Tel. 93 372 04 16
Equip d'Atenció Social Primària Can Vidalet
(Edifici Molí)
Rbla. Verge de la Mercè, 1
Tel. 93 371 02 66

TREBALL
Per treballar necessiteu un permís de residència i una autorització de treball.
A l'Estat espanyol els menors de 16 anys no poden treballar. Entre els 16 i
18 anys poden fer-ho, però amb l'autorització del tutor.
Si voleu complementar la vostra formació, podeu seguir cursos de formació
ocupacional a la Secció d'Ocupació. Aquests cursos s'adrecen a persones
majors de 16 anys, amb la finalitat d'aprendre una ocupació o millorar els
seus coneixements (ofereixen cursos de comptabilitat, energies renovables,
informàtica, etc.).
Aquesta Secció d'Ocupació compta amb una borsa de treball per ajudar les
persones en la seva recerca activa d'ocupació, a més de promoure altres accions
ocupacionals.
On us podeu adreçar?
Secció Municipal d'Ocupació
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l'Amistat, s/n
Tel. 93 372 04 16

FORMACIÓ D'ADULTS
Per poder ampliar la vostra formació, podeu matricular-vos a l'Escola d'Adults
i iniciar estudis d'alfabetització, de pregraduació o de graduat escolar. També
podeu matricular-vos a cursos d'aprenentatge de llengua catalana i de llengua
castellana, específics per a persones immigrants, i a cursos de formació
ocupacional.
On heu d'anar per informar-vos-en?
Departament d'Educació
Ajuntament d'Esplugues
C. Joaquim Rosal, 3-5
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dijous, de 16 a 18 h
Tel. 93 371 33 50
Escola d'Adults Eugeni d'Ors
C. Cedres, 38
Tel. 93 371 98 99
Servei Local de Català
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l'Amistat, s/n
Tel. 93 372 04 16
Servei Municipal d'Ocupació
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l'Amistat, s/n
Tel. 93 372 04 16

EDUCACIÓ
L'escolarització a l'escola primària i a l'institut és obligatòria i gratuïta des
dels 6 fins als 16 anys. Dels 0 als 6 anys no és obligatòria, però sí que és
aconsellable per tal que els infants s'adeqüin millor a l'etapa escolar posterior.
El sistema educatiu a Catalunya està organitzat per etapes:

La llengua vehicular al sistema educatiu és el català. Aquest idioma i el castellà
són les dues llengües oficials que conviuen a Catalunya.
També hi ha l'opció de l'Escola d'Adults, on es dóna formació acadèmica des
dels 16 anys en endavant per facilitar la integració laboral o la incorporació
als estudis professionals o universitaris. També s'hi realitzen programes que
faciliten l'inici d'un itinerari professional formatiu, els anomenats PQPI.

On heu d'anar per escolaritzar els vostres fills?
Departament d'Educació
Ajuntament d'Esplugues
C. Joaquim Rosal, 3-5, baixos
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dijous, de 16 a 18 h
Tel. 93 371 33 50
Escola d'Adults Can Vidalet
C. Cedres, 38
Tel. 93 371 98 99
I a les secretaries dels centres educatius

NORMALITZACIÓ I TRÀMITS LEGALS
El nostre municipi disposa d'un Departament de Diversitat Ciutadana, que
gestiona i programa projectes i activitats que faciliten la integració de la nova
ciutadania. Així mateix, gestiona i realitza els tràmits legals de competència
municipal. El Departament de Diversitat Ciutadana està ubicat al carrer Joaquim
Rosal, núm. 5. També ofereix un servei d'assessorament jurídic per facilitar
informació legal a les persones nouvingudes, i un servei de mediació intercultural
per facilitar informació sobre l'ús de l'espai públic a la nova ciutadania.
On heu d'anar si voleu utilitzar aquest servei?
Oficina Municipal d'Informació i Assessorament a Immigrants
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l'Amistat, s/n
(cal demanar cita prèvia al tel. 93 372 04 16, de 8 a 22 h)

Ministeri de Política Territorial. www.map.es
Oficina d'Estrangers a Barcelona:
- Telèfon: 93 520 14 10
- Adreça electrònica d'informació: infoext.barcelona@map.es
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17.30 h - Divendres, de 9 a 14 h - Estiu:
de 8 a 15 h
Tramitació i modificació d'autoritzacions inicials de treball.
Informació:
- www.oficinadetreball.gencat.cat
- Oficina de Treball de la Generalitat (SOC)
C. Antoni Fortuny, 10. Esplugues de Llobregat
- Telèfon 012 Respon: qüestions sobre immigració. De dilluns a divendres,
de 9 a 17 h.
- Secretaria per a la Immigració. C. Gravina, 1, Barcelona. Tel. 93 270 12 30

APRENENTATGE DEL CATALÀ
La vida actual exigeix que la comunicació sigui fàcil, precisa i adequada a les
nostres necessitats; per tant, conèixer la llengua catalana facilita la comunicació,
la relació i la participació.
El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix formació de català a
majors de 16 anys. Els cursos estan organitzats per nivells per tal de garantir
a les persones l'aprenentatge de la llengua.
On heu d'anar si voleu aprendre català?
Servei Local de Català
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l'Amistat, s/n
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Tel. 93 372 04 16

HABITATGE
Al municipi hi ha diverses gestories i administracions de finques dedicades
a la tramitació de la compra, venda o lloguer d'habitatges.
Per a més informació:
* Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
Via Laietana, 22
Tel. 93 319 28 78
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dissabtes, de 8.30 a 12.30 h
Llista gratuïta de pisos de lloguer. Assessorament jurídic i informació sobre
temes immobiliaris.
www.cambrapropbcn.com
* Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona
C. Mallorca, 214, entresòl 5a
Tel. 93 451 02 02
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
Llista gratuïta de pisos de lloguer (entresòl 4a)
www.coleadministradors.com
* Servei Borsa d'Habitatge Jove
Cercador de pisos de lloguer i habitacions
www.habitatgejove.com

PUNTS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (PAC)
PAC a la Casa Consistorial
Situat a la casa consistorial, on també es troben els punts d'atenció a la
ciutadania de Serveis Econòmics i de l'Àmbit de Desenvolupament Urbà i
Medi Ambient. Compta amb un punt de registre d'entrada de documents.
Pl. Santa Magdalena, 5-6
Tel. 93 371 33 50
Horari d'atenció a la ciutadania: de dilluns a divendres, de 8 a 20.30 h
PAC Policia Local
Ubicat a la seu de les seccions operatives de la Policia Local i inspecció
municipal. Compta amb un Punt d'Atenció a la Ciutadania i un registre d'entrada
de documents.
C. Manuel de Falla, 24-26
Tel. 092 (només trucades dins d'Esplugues amb telèfon fix) / 93 371 66 66
Horari d'atenció a la ciutadania: 24 h
PAC de l'Àmbit de Serveis a les Persones
Dependència municipal en la qual s'ubiquen les oficines centrals dels serveis
d'Atenció Social i Salut Pública, Cultura, Esports i Equipaments, Educació i
Ciutadania, així com Cooperació Internacional i Relacions Institucionals.
C. Mestre Joaquim Rosal, 3-5
Tel. 93 371 33 50
Horari d'atenció a la ciutadania: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dijous,
de 16 a 18 h

PAC Can Vidalet
Punt d'Atenció a la Ciutadania del barri de Can Vidalet, ubicat a l'Edifici Molí.
Compta amb un punt de registre d'entrada de documents.
Rbla. Verge de la Mercè, 1
Tel. 93 371 02 66
Horari d'atenció a la ciutadania: de dilluns a divendres, de 8 a 20.30 h
PAC Població
Oficines municipals que s'ocupen del padró d'habitants. A la dependència
també hi ha el Servei de Desenvolupament Econòmic, que s'ocupa de la gestió
dels mercats i dels cementiris.
Pl. Santa Magdalena, 24, baixos
Tel. 93 371 33 50
Horari d'atenció a la ciutadania: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dijous,
de 16 a 18 h
Centre d'informació i recursos per a dones Vil·la Pepita
Servei que dóna resposta al conjunt de les necessitats de les dones, amb la
finalitat d'eradicar les desigualtats de gènere existents (informació i orientació,
orientació jurídica i assessorament psicològic, foment de la participació de
les dones a la vida pública i actuació contra la violència de gènere).
C. Sant Francesc Xavier, 1
Tel. 93 371 33 50 (ext. 190)
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 18 h

BIBLIOTEQUES
* Pare Miquel d'Esplugues
Pertany a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. L'horari
d'obertura és de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h, i dijous, divendres
i dissabtes, de 10 a 13.30 h. Està dirigida a lectors de totes les edats. Els
infants fins a 6 anys hi han d'anar acompanyats d'una persona adulta.
C. Àngel Guimerà, 106-108
Tel. 93 371 91 19
* La Bòbila
Pertany a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, per als
ciutadans dels barris de Can Vidalet d'Esplugues i de Pubilla Casas de
l'Hospitalet. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h,
i dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.
Pl. de la Bòbila, 1
Tel. 93 480 74 38

JOVENTUT
Teniu a la vostra disposició una programació de tallers trimestrals que es
completa amb una oferta d'activitats com ara concerts, xerrades, teatre… A
més a més, us oferim el servei d'informació juvenil. Apropeu-vos i us informarem!

* Espai Jove Remolí
És l'espai jove de la ciutat, un equipament situat al barri de Can Vidalet amb
l'objectiu de satisfer les necessitats dels joves d'entre 12 i 35 anys.
Pl. Blas Infante, s/n
Tel. 93 372 97 06
Adreça electrònica: puntjove.remoli@esplugues.cat

Horari:
Matins: dimecres i dissabtes, de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h
S'obrirà les nits dels divendres i dissabtes per a activitats puntuals.
* Punt Jove Robert Brillas
Punt d'atenció a la gent jove, ubicat al Casal de Cultura Robert Brillas.
C. Àngel Guimerà, 38
Tel. 93 480 31 94
Adreça electrònica: puntjove.rbrillas@esplugues.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h
Web Joventut
La web de la gent jove d'Esplugues: www.esplujove.net.

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA
El Servei de Mediació es posa a disposició de les persones per ajudar a resoldre
conflictes, com ara els que esdevinguin dins de les comunitats de veïns, entre
els membres d'una família, entre associacions/grups o els seus membres, dins
de la comunitat escolar, i els que sorgeixin de la convivència diària. Aquest
servei no intervé en separacions i divorcis, mediacions on una de les parts sigui
l'Ajuntament i mediacions de l'àmbit del consum.
Edifici Molí
Rbla. Verge de la Mercè, 1
Tel. 93 371 02 66
Horari d'atenció a la ciutadania: dimarts, de 17.30 a 20.30 h
Per demanar hora: tel. 900 300 082 o a mediaciociutadana@esplugues.cat

Com a ciutadà/ana d'Esplugues de Llobregat, heu de conèixer que tothom té
uns drets, però que també té uns deures. Tot seguit us presentem les normes
bàsiques de convivència ciutadana i d'ús de la via pública.
Hem de limitar l'emissió de sorolls molestos, sobretot en immobles privats i en
hores de descans veïnal, compreses entre les 9 de la nit i les 8 del matí.
Per facilitar la convivència, hem de respectar primer les persones que formen part
de la nostra comunitat, amb les quals compartirem els espais públics com els
parcs, camps de futbol, etc. Cal tenir present que no es poden fer les necessitats
fisiològiques (orina i excrements) al carrer.
Per mantenir la ciutat neta, no podem abandonar residus indiscriminadament a la
via pública. La brossa domiciliària es diposita en contenidors de diferents colors
per reciclar els diferents materials. La brossa s'ha de dipositar als contenidors
preferentment a la nit. També hi ha papereres distribuïdes per tot el municipi
per dipositar només paperets i coses semblants.
Més informació a www.esplugues.cat/viulatevaciutat/mediambient
Si tenim necessitat de llençar electrodomèstics, mobiliari o qualsevol residu
voluminós, disposem d'una deixalleria:
C. Àngel Guimerà cantonada av. Baix Llobregat
Tel. 93 371 57 46
Horari d'obertura: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h; dissabtes,
de 9 a 14 h; diumenges i festius tancat. Servei gratuït per a les deixalles
domiciliàries.
Tothom té el deure de mantenir el mobiliari urbà en perfectes condicions. Cal
respectar les plantes, els jardins, la gespa, els bancs, etc. No s'han de fer
pintades a la via pública i s'ha de ser respectuós també amb les places i els
espais reservats per a jocs dels infants.

Els animals de companyia han de sortir lligats amb corretja i han de tenir una
placa d'identificació. És obligatori recollir-ne els excrements als carrers i jardins
i dipositar-los en els contenidors de rebuig.
Tampoc no es permet la venda ambulant ni el consum de begudes alcohòliques
al carrer.
Per al vostre coneixement, cal dir que Esplugues disposa d'una ordenança de
convivència ciutadana i ús de la via pública, on hi ha aquestes normes
ampliades. Es poden consultar al web www.esplugues.cat.
Si tenim en compte aquestes normes, millorarem la convivència i la ciutadania
al nostre municipi.

Ajuntament d'Esplugues
Tel. 93 371 33 50
Policia Local
Tel. 092 (des d'Esplugues, només amb telèfon fix) / 93 371 66 66
Informació a la ciutadania
Tel. 900 30 00 82 / 93 371 33 50
Punt d'Atenció a la Ciutadania Can Vidalet
Rbla. Verge de la Mercè, 1
Tel. 93 371 02 66
Servei de Mediació Ciutadana
Tel. 93 371 02 66 / 900 300 082
Mossos d'Esquadra
Tel. 112
Centre d'informació i recursos per a dones Vil·la Pepita
C. Sant Francesc Xavier, 1
Tel. 93 371 33 50 (ext. 190)
Ministeri de Política Territorial
Consultes de renovació de papers: www.map.es
AMIC-UGT
Assessorament jurídic i sociolaboral a estrangers
Rbla. Santa Mònica, 10, baixos, Barcelona
Tel. 93 304 68 42
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h

CITE-CCOO
Centre d'informació per a treballadors estrangers
Ctra. Esplugues, 68, Cornellà
Tel. 93 377 92 92
Horari: dimarts, de 16 a 20 h, i dimecres, de 10 a 14 h
SAPPIR
Servei d'atenció psicològica per a immigrants i refugiats
Hospital de St. Pere Claver
C. Vilà i Vilà, 16, Barcelona
Tel. 93 324 88 94
Horari: dilluns i dimecres, de 15 a 20 h
Urgències mèdiques
Tel. 061
Hospital de St. Joan de Déu
Tel. 93 280 40 00
Emergències
Tel. 112
Correus
Tel. 93 371 86 98
Telèfons d'atenció a les dones en situació de violència masclista
900 900 120 - 016
Centre de tractament per a persones drogodependents
Tel. 93 373 41 52

Centre de tractament d'alcoholisme
Tel. 93 371 02 66
Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues (ARE)
Tel. 93 473 21 30
Servei d'atenció a la persona nouvinguda
Tel. 93 292 40 77
Càritas
Tel. 93 371 88 87
Creu Roja
Tel. 93 371 82 02

A Esplugues de Llobregat disposem de transports metropolitans distribuïts pel
territori: autobús, metro i tramvia. Les targetes es poden comprar a les diferents
parades de metro i tramvia, o bé en alguns quioscos o caixes d'estalvis.
El sistema d'integració tarifària té diferents tipus de targetes, segons les
necessitats de l'usuari.
En el cas del tramvia, l'horari és el següent: de dilluns a dijous, els diumenges
i els festius, de 5 a 24 h; i els divendres i dissabtes, de 5 a 2 h.

L'estació de metro ubicada al terme municipal
d'Esplugues és Can Vidalet i pertany a la línia
blava. La xarxa de metro a l'àrea de Barcelona
és molt àmplia i està formada per diverses línies
que permeten arribar a qualsevol punt de l'àrea
metropolitana.
L'horari del metro és el següent: de dilluns a
dijous, diumenges i festius, de 5 a 24 h; els
divendres, de 5 a 2 h; i els dissabtes i vigílies
de festius està obert tota la nit ininterrompudament.

Els autobusos metropolitans tenen
un gran nombre de línies urbanes
i interurbanes que passen per
Esplugues.
L'EP1 és l'autobús urbà que fa el
recorregut des d'Esplugues (La
Miranda) fins a Barcelona (Zona
Universitària). L'EP2 connecta els
barris de la Mallola, la Miranda,
Ciutat Diagonal i Finestrelles amb
el centre d'Esplugues. L'EP4 opera
els diumenges i festius entre el
c. Molí i la pl. Mireia.

A més d'aquestes línies, comptem amb els autobusos següents:
L10:
L46:
L50:
L51:
L56:
L57:
L61:
L62:
57:
63:
67:
68:
78:
157:
158:
N12:
N14:
N15:
Justmetro:
Justtram:

Sant Just Desvern - El Prat de Llobregat
Cornellà de Llobregat - Sant Just Desvern
Vallirana - Barcelona (Collblanc)
Sant Feliu de Llobregat - Barcelona (Francesc Macià)
Molins de Rei - Barcelona (Collblanc)
Molins de Rei - Barcelona (Francesc Macià)
Sant Vicenç dels Horts - Barcelona (Francesc Macià)
Torrelles de Llobregat - Barcelona (Collblanc)
Cornellà de Llobregat - Barcelona (pg. Marítim)
Sant Just Desvern - Barcelona (pl. Universitat)
Cornellà de Llobregat - Barcelona (pl. Catalunya)
Cornellà de Llobregat - Barcelona (pl. Catalunya)
Sant Joan Despí - Barcelona (Estació de Sants)
Sant Joan Despí - Barcelona (pg. Marítim)
Sant Just Desvern - Barcelona (Collblanc)
Sant Feliu de Llobregat - Barcelona (pl. Catalunya)
Castelldefels - Barcelona (pl. Catalunya)
Sant Joan Despí - Barcelona (pl. Portal de la Pau)
Sant Just Desvern - Barcelona
Sant Just Desvern (Via Augusta) - Sant Just Desvern (av. Generalitat
de Catalunya)

Cada parada d'autobús té un mapa amb els carrers pels quals passa cada línia,
així com l'horari. Si voleu més informació, consulteu el web www.emt-amb.com
o truqueu al 010, telèfon d'informació de transports públics de Barcelona.
Les targetes es poden comprar en administracions de loteria, quioscos o caixes
d'estalvi, ja que el sistema d'integració tarifària té diferents tipus de targetes,
segons les necessitats de la persona usuària.

