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 Esplugues 
va celebrar 
la Festa dels 
Drets dels 
Infants el 24 
de novembre

pàgina 19  pàgines 6 a 9  

Esplugues, Ciutat Amiga  
de la Infància

• Unicef reconeix el compromís municipal 
amb les polítiques adreçades a infants i 
adolescents

• L’Ajuntament destina més de 2 milions 
d’euros anuals a més d’una trentena de 
projectes pàgines 3 i 5   

Llum verda 
al pressupost 
municipal per al 
2019, que serà de  
46 milions d’euros

L’enllumenat 
nadalenc 
llueix a  
60 carrers  
de la ciutat
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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
112/93 413 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/  
      OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c. Joaquim Rosal
93 371 33 50 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 18 99 Complex Esportiu Municipal Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí
661 98 76 90 Oficina Jove d’Emancipació
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)
93 553 12 00 Hospital Comarcal Moisès Broggi (Sant Joan Despí)
93 473 21 30/        Servei d’atenció a l’alcoholisme. Associació
93 371 02 66               d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues
93 373 41 52 Centre d’atenció de toxicomanies CAS Fontsanta
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
93 472 91 81 Organisme de Gestió Tributària
93 371 42 01 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 (Urgències: 900 750 750)
800 760 333 Endesa (avaries: 800 760 706)
010 Informació transports metropolitans
93 470 08 95 Tanatori Mémora d’Esplugues    
93 654 59 28 Serveis Funeraris Àltima
93 372 91 00 ETV (Esplugues Televisió)
 

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 130 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Av. Cornellà, 99-101 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 64 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Gaudes Navarro Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Sánchez Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia 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 Sabaté  Glicines, 23 93 371 10 17

Al web www.esplugues.cat teniu l’oportunitat de subscriu-
re-us al butlletí digital EL PONT D’ESPLUGUES.CAT

Voleu rebre el butlletí digital?
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EL TEMA DEL MES

passa a la pàgina 5   

Esplugues ha estat reconeguda per Unicef Es-
panya com a Ciutat Amiga de la Infància (2018-
2022). El reconeixement és una distinció que 
reivindica el compromís i l’esforç que realitzen 
ajuntaments i altres governs locals per incor-
porar la infància i adolescència en el centre de 
la seva agenda política. Avui són més de 270 
els municipis espanyols, 16 dels quals a Cata-
lunya, que tenen aquest reconeixement.

El segell reconeix el conjunt d’activitats que 
es porten a terme a Esplugues orientades al 
compliment dels drets dels infants, reconeguts 
internacionalment per la Convenció dels Drets 
dels Infants i que es basen en quatre principis 
fonamentals: la no discriminació, la defensa del 
millor interès per als menors, el dret al desen-
volupament i el respecte per les seves opinions.

En aquest sentit, l’Ajuntament porta anys 
desenvolupant projectes que tenen com a objec-
tiu garantir la igualtat d’oportunitats i de conei-

Unicef reconeix Esplugues com a Ciutat Amiga de la Infància per les seves polítiques 
adreçades a persones de 0 a 18 anys, des de les escoles bressol fins als casals 
d’estiu, passant per L’Escola Sona o els ajuts econòmics per a la integració escolar

xement de tots els infants d’Esplugues (el 2017 
la població menor de 18 anys representava el 
16,6% del total), independentment de la capaci-
tat econòmica de la seva família. Alguns tenen ja 
tres dècades de vida, com la creació d’una xarxa 
d’escoles bressol municipal –aspecte en el qual 
Esplugues va ser pioner– o els ajuts econòmics 

tecció (com a exemple, l’atenció en situacions 
de risc de maltracte), provisió (ajuts econòmics 
per a la integració escolar, entre molts altres), 
prevenció (Agent Tutor, per exemple), pro-
moció (L’Escola Sona) i participació (Consell 
d’Infants i Audiència Jove). La majoria es fan en 
col·laboració amb administracions supramuni-
cipals i amb entitats de la ciutat.

Segons la memòria municipal d’activitats 
en favor de la infància i l’adolescència del 2017, 
l’Ajuntament va invertir més de 2,2 milions 
d’euros. Les més importants: activitats relacio-
nades amb l’educació (555.000 €), ajuts econò-
mics per a la integració (488.000 €), esports 
(318.000 €), adequació d’àrees de joc infantil 
(160.000 €), subvencions a entitats d’educació 
en el temps lliure (148.000 €) i Escola de Música 
(130.000 €).

Més de 2,2 milions per 
fomentar la igualtat 
d’oportunitats

n INVERSIÓ MUNICIPAL

per a la participació en activitats i clubs espor-
tius. Altres són de recent creació, com L’Escola 
Sona o els Petits Talents Científics.

En total, una trentena de projectes, que en 
línies generals responen a cinc principis: pro-

ESPLUGUES, CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA

 Esplugues celebra cada any la Festa dels Drets dels Infants, que va tenir lloc el 24 de novembre. El dret al joc n’és un

Més de 30 projectes al servei 
dels drets dels infants
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EL TEMA DEL MES

ESPLUGUES, CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA

Ajuts per als 
més necessitats i 
educació en valors

El nombre de projectes i iniciatives municipals que van adreçats als 
infants ha anat incrementant-se els darrers anys. Actualment, n’hi ha una 
trentena. Destaquem aquí algunes actuacions:

• Xarxa d’escoles bressol (centres d’educació infantil per a infants 
de 0 a 3 anys). Tot i no ser competència municipal, a Esplugues hi ha 
quatre escoles bressol que són titularitat de l’Ajuntament, així com una 
de la Generalitat. La xarxa va néixer fa 30 anys per afavorir la conciliació 
de la vida familiar i laboral. Actualment hi ha uns 400 infants atesos, amb 
un preu d’escolarització dels més assequibles de l’àrea metropolitana. A 
més, l’Ajuntament atorga beques per a les famílies amb pocs ingresos (77 
el darrer curs), així com també per al menjador (55).

• Xarxa d’atenció a la infància i l’adolescència. Inclou diferents co-
missions en què professionals de diferents administracions treballen per 
detectar situacions de risc social als centres escolars o de salut, consum 
de substàncies tòxiques, absentisme escolar, situacions de risc de mal-
tractaments... Hi ha un sistema d’ajudes econòmiques per cobrir necessi-
tats bàsiques com impagaments de lloguer, subministraments de la llar, 
roba i menjar. El darrer any es van atendre 394 menors de 57 famílies.

• Ajuts econòmics per a menjador, material escolar i altres. Per 
afavorir la integració de menors procedents de famílies econòmicament 
desafavorides, l’any passat es van atorgar 268 ajudes de menjador escolar, 
265 per a casals d’estiu, 204 per a natació, 154 per a material escolar, 
sortides i colònies, i 126 per al casal i els campus esportius.

• Suport psicològic a menors i famílies. Per atendre dificultats deri-
vades de situacions emocionals no ateses pel sistema públic de salut es 
van concedir 66 ajudes.

• Educació en el temps lliure. Hi ha cinc entitats, amb les quals 
col·labora l’Ajuntament, que eduquen en el lleure i en valors. Perquè hi 

pugui accedir tothom, l’Ajuntament va ajudar econòmicament l’any passat 
134 menors. A més, els serveis socials municipals van derivar 201 infants 
amb necessitats sòcioeducatives a tres d’aquestes entitats.

• Ajuts econòmics per a les escoles municipals d’art. Per no deixar 
els infants de famílies desafavorides exclosos dels ensenyaments muni-
cipals artístics, es van donar 47 ajudes per a l’escola de música, quatre 
per a la de pintura i dibuix i dues per a la de ceràmica.

• L’Escola Sona. Nascut al curs 2014-2015, el projecte ofereix poder 
practicar i formar-se musicalment a alumnes de primària de les escoles 
Joan Maragall, Can Vidalet i Gras Soler per apropar l’Escola de Música a 
tothom i afavorir l’èxit escolar.

• Ajuts econòmics per a la pràctica esportiva. Es van concedir 268 
ajudes per poder participar en activitats i clubs esportius.

• Programa de commutació de sancions per treballs en benefici de 
la comunitat. Es fa en conveni amb el Departament de Justícia, Mossos 
d’Esquadra i el Centre d’Atenció i Seguiment de les Addicions Fontsanta.

• Agent Tutor. Un policia local intervé directament en els centres 
educatius per assessorar i atendre conflictes i situacions d’inseguretat.

• Programes intergeneracionals. Prop de 400 alumnes d’entre P3 
i 3r d’ESO i 70 persones majors de 65 anys van participar en sessions 
d’aprenentatge mutu.

• Òrgans de participació. Uns 400 alumnes de 5è de primària par-
ticipen cada any en el Consell d’Infants, que debat i aprova propostes 
d’interès per a tots els infants de la ciutat. I uns 300 de 4t d’ESO, en 
l’Audiència Jove. n

Dret a les mateixes oportunitats
El reconeixement d’Esplugues com a Ciutat Amiga de la Infància 
per part d’Unicef ens situa entre els 16 municipis catalans que te-
nen aquesta distinció, que reconeix el compromís per vetllar perquè 
els nostres menors gaudeixin d’una infància digna, rica en valors i 
en plena igualtat d’oportunitats. A Esplugues portem molts anys 
apostant per les polítiques adreçades als infants, des del convenci-
ment que és una aposta segura pel futur de la ciutat i de la societat. 
Fa més de 30 anys vam ser pioners en la creació d’una xarxa mu-
nicipal d’escoles bressol i des de fa més d’una dècada impulsem la 
participació d’infants i joves en la governança de la ciutat, a través 
del Consell d’Infants i de l’Audiència Jove, actuació que ha estat re-
coneguda a nivell europeu pel segell de bones pràctiques Urbact.

Però, per sobre de tot, el que es pretén és que tots els infants 
tinguin les mateixes oportunitats, de manera que la situació social i 
econòmica de la seva família no sigui un obstacle a l’hora d’anar a una 
escola bressol, d’estudiar música, de practicar un esport o d’educar-se 
en valors. Per això, les famílies amb menys ingressos disposen d’ajuts 
perquè els seus infants no en quedin exclosos i puguin créixer en 
igualtat de condicions que la resta. Esplugues és una ciutat compresa 
amb la igualtat d‘oportunitats, especialment la dels més petits. n

 Sessió del Consell d’Infants 2017-2018

Pilar Díaz Alcaldessa d’Esplugues

 viene de la pàgina 3  

Prevenir situacions de risc i afavorir la participació, 
entre les polítiques per als infants
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El presupuesto municipal para 2019 es de 
45.917.430 euros, un 3,8% menos que el del 
ejercicio anterior, debido al menor importe de 
las subvenciones de otras administraciones 
para financiar inversiones. Las cuentas fue-
ron aprobadas por el Pleno municipal del 21 
de noviembre con los votos favorables de 12 
de los 21 ediles: PSC (9), Canviem Esplugues 
(1), la concejala no adscrita y el concejal no 
adscrito. Hubo 3 abstenciones (2 de PP i 1 de 
PDeCAT) y 6 votos en contra (2 de ERC, 2, de 
ICV, 1 de Cs i 1 de CUP). Las posiciones de 
cada grupo municipal, en la crónica del Pleno 
(páginas 8 y 9).

Pese a la reducción general del presupues-
to, el apartado de gastos corrientes crece un 
3,7%. Así, los mayores incrementos cuantitativos 
en bienes y servicios se producen en políticas de 
promoción comercial y de empleo, que incluyen 

Uno de cada tres euros va  
a políticas de cohesión social
Crece el gasto corriente, sobre todo en promoción comercial y empleo,  
en servicios como el de atención domiciliaria y en actividades culturales y juveniles

innovación y promoción internacional (157.500 
euros más); en gastos de naturaleza social, como 
el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y la 
atención a personas con diversidad funcional 
y a familias vulnerables (141.000 €, de los que 

convivencia, y otra de 22.000 para la puesta en 
marcha del Centro Sociocultural y Deportivo de 
Can Vidalet. Asimismo, destaca una reducción 
de 86.000 € en suministros (electricidad, gas, 
agua...) gracias a la inversión efectuada en efi-
ciencia energética. Para el mantenimiento del 
espacio público se destinarán 47.000 euros más 
que el ejercicio anterior, mientras que el incre-
mento para limpieza viaria y de edificios, reco-
gida de residuos y mantenimiento de parques 
es de 32.000 €.

Por ámbitos temáticos, más de un tercio 
del presupuesto, el 34,8%, se destina a Cohe-
sión Social y Familia (casi 16 millones €), mien-
tras que el 22,4% es para Transformación Ur-
bana y Lucha contra el Cambio Climático (10,3 
millones).

Partidas para el control 
del ADN canino y para el 
complejo de Can Vidalet

n NOVEDADES

129.000 corresponden al incremento del SAD), 
y en actividades culturales y juveniles (65.500 € 
más).

Como novedades, también destacan una 
partida de 40.000 € para el control del ADN 
canino, dentro de las políticas de mejora de la 

LAS CUENTAS MUNICIPALES PARA EL 2019

PRESUPUESTO 2019
45.917.430 € 

(-3,78% respecto a 2017)

Gasto corriente
36.788.012 € (+3,68%)

Inversiones + 
transferencias de capital

6.253.565 € (-31,37%)

Operaciones financieras
2.875.853 € (-8%)

GASTO CORRIENTE, 
INVERSIONES Y

GASTO FINANCIERO

LOS DATOS DEL PRESUPUESTO 2019
A QUÉ SE DESTINA 
EL PRESUPUESTO

Transformación 
urbana y lucha 

contra el cambio 
climático

22,40%

Servicios  
generales

11,99%

8,79%

Seguridad y 
convivencia

8,70%

Solvencia y 
sostenibilidad 

financiera

3,84%

Transferencias 
a otras           
admins.  
públicas

Buen gobierno: 
innovación, 

participación y 
transparencia

5,89%
3,59%

Comercio, 
empleo y nuevas 
oportunidades

Cohesión  
social  

y familia

34,80%
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LAS CUENTAS MUNICIPALES PARA EL 2019

PRINCIPALES INVERSIONES
PARA EL  AÑO 2019

• Obras del Auditori ..............................3.051.622 €
• Construcción del Complex Esportiu  

i Sociocultural Can Vidalet ...............1.004.438 €
• Mejora de instalaciones deportivas ....682.505 €
• Mejora en los barrios ............................420.000 €
• Presupuesto participativo ....................280.000 €
• Adquisición de vivienda social .............250.000 €
• Renovación de parques infantiles .......100.000 €
• Renovación de escuelas públicas .......100.000 €
• Renovación vehículos Policia Local ......85.000 €
EL TOTAL DE LAS INVERSIONES ES DE  6.253.565 €

PRINCIPALES 
ACCIONES  

POR ÁMBITOS
• BUEN GOBIERNO: 

INNOVACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

 Administración electónica, smart city, proyección de la 
ciudad...

• COHESIÓN SOCIAL Y FAMILIA
 Servicio de Atención Domiciliaria, ADN canino, Pla 

Educatiu d’Entorn...

• COMERCIO, EMPLEO Y NUEVAS OPORTUNIDADES
 Pacto para la Reactivación Económica y la Creación de 

Empleo de Calidad, proyección internacional...

• TRANSFORMACIÓN URBANA Y LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

 Mantenimiento, adquisición de vivienda social, eficiencia 
energética, nuevos equipamientos, mejoras viarias...

• SOLVENCIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
 Congelación de impuestos, baja presión fiscal...

Los impuestos y tasas 
municipales se congelan  
por cuarto año consecutivo 

El Ayuntamiento de Esplugues mantendrá 
congelados los tipos impositivos del IBI (Im-
puesto de bienes inmuebles), IVTM (Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica) y el resto 
de impuestos y tasas municipales de cara al 
año 2019, sin dejar de garantizar la prestación 
de servicios de calidad y la atención a la ciu-
dadanía.

Cabe recordar además que, a diferencia de 
otros municipios, Esplugues no tiene tasas de 
basura ni de alcantarillado. Esplugues es uno 
de los municipios de la provincia de Barcelona 
con la presión fiscal más baja.

Es el cuarto año consecutivo que no se 
modifican las ordenanzas fiscales municipales. 

Esto es posible gracias a la solvencia económi-
ca del Ayuntamiento, que permitirá realizar los 
proyectos de futuro previstos sin incrementar 
la presión fiscal.

Bonificaciones fiscales
Por otra parte, las familias numerosas em-

padronadas en Esplugues continuarán disfru-
tando de bonificaciones fiscales en el IBI, mien-
tras que el impuesto de vehículos mantendrá 
las bonificaciones para los vehículos eléctricos, 
híbridos y vehículos que utilicen exclusivamente 
como combustible gas natural comprimido, gas 
licuado, hidrógeno, biogás o GLP que sean Euro 
V o superior. n

Para Seguridad y Convivencia se prevén 
4 millones y para Buen Gobierno (Innovación, 
Participación y Transparencia), 2,7 millones.

Por lo que respecta a los ingresos co-
rrientes, tendrán un incremento del 2,6%, 
motivado en gran parte por los ingresos im-
positivos derivados del inicio de la actividad 
del Finestrelles Shopping Center y de la ce-
sión de uso del Espai Baronda a empresas. La 
presión fiscal a la ciudadanía queda, un año 
más, congelada.

Más de 6 millones en inversiones
El apartado de inversiones del presupues-

to del Ayuntamiento para el 2019 asciende a 
más de 6,2 millones de euros. Casi la mitad (3 
millones) corresponden a la construcción del 
Auditori. Otras partidas importantes son para 
el Centro Sociocultural y Deportivo de Can Vi-
dalet, actualmente en obras (1 millón), mejo-
ras en instalaciones deportivas existentes, la 
adquisición de vivienda social (250.000 euros) 
o la partida para una nueva edición del Presu-
puesto Participativo. n

Esplugues se mantiene como uno de los municipios de 
Barcelona con la presión fiscal más baja

 viene de la pàgina 6  
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El pressupost del 2019 rep  
el suport de 12 dels 21 edils
Els comptes seran de 46 milions d’euros, dels que 6,2 són per a inversions

• Pressupost municipal per al 2019. El Ple 
va aprovar inicialment els comptes municipals 
de l’any vinent (vegeu detalls a les pàgines 6 i 7) 
amb el suport de 12 edils: els 9 del PSC, el de 
Canviem Esplugues (CE) i la regidora i el regidor 
no adscrits. En contra hi van votar Cs, ERC, ICV i 
CUP, mentre que PP i PDeCAT es van abstenir.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va remarcar que 
“la congelació d’impostos municipals que vam 
aprovar per una àmplia majoria determina el 
pressupost que portem a aprovació”, que situ-
en Esplugues en “una pressió fiscal molt baixa, 
de fet la més baixa dels municipis de la provín-
cia d’entre 30.000 i 50.000 habitants”. També es 
va referir a la baixada d’ingressos per part de 
transferències d’altres administracions supra-

SESSIÓ PLENÀRIA 21 NOVEMBRE municipals, “com succeeix cíclicament a finals 
de cada mandat municipal” i va apuntar que “si 
hi ha superàvit, com en els darrers anys, es 
complementarà la partida inicial d’inversions 
per incorporar-ne de noves”.

En el procés de negociació amb els dife-
rents grups municipals i regidors no adscrits, 
l’equip de govern va acordar incorporar diver-
ses actuacions, com el Programa d’adquisició 
d’habitatge social a través de tempteig i retracte 
(250.000 € inicial, ampliable amb el superàvit) 
suggerit per CE. Per la seva banda, amb la re-
gidora no adscrita, Laura Benito, s’ha arribat a 
un acord per desenvolupar les següents actu-
acions: arranjament de trams de vorera de l’av. 
Cornellà deteriorats per les arrels dels arbres 
i d’altres trams de vorera del carrer Francesc 
Moragas i Alcalde Martí Figueras; estudi sobre 

la ubicació de contenidors als carrers Ramón y 
Cajal, Josep Irla i Alegria; ampliació de conte-
nidors per a piles, i compromís d’iniciar nego-
ciacions amb la Generalitat per dotar la ciutat 
d’una residència geriàtrica de caràcter públic, 
preferiblement a Can Vidalet.

El portaveu del PSC, Eduard Sanz, va agrair 
“l’esforç de Canviem Esplugues i de la regidora 
Laura Benito i el regidor Albert Comellas amb 
els quals hem arribat a acords, com també el 
PP i el PDeCAT, que amb la seva abstenció han 
facilitat que pugui anar endavant”. Va destacar 
la incorporació d’una partida per adquirir ha-
bitatge social a partir del dret al tempteig i re-
tracte guanyant execucions hipotecàries que la 
Generalitat pot traslladar als ajuntaments, per 
destinar-lo a necessitats socials. L’adquisició 
d’aquests habitatges“no acostumen a ser d’im-
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Incidències de Movistar

Es va llegir una declaració sobre les inci-
dències del servei de telefonia de Movistar 
que a l’octubre van afectar abonats de Can 
Vidalet i Can Clota, amb especial atenció 
per a les persones usuàries del servei de 
teleassistència. La declaració feia referèn-
cia a l’obligació que té Telefònica “per llei, 
de proveir del servei bàsic de telefonia a 
la ciutadania. Malgrat que és comprensi-
ble que es pugui produir una incidència, la 
seva resolució no es pot perllongar des-
mesuradament en el temps quan parlem 
d’un servei bàsic”.

Casa Moratiel

L’Ajuntament ha aprovat provisionalment 
el Pla de Millora Urbana de la Casa Mora-
tiel (carrer Manuel Florentín), que és una 
edificació catalogada. El document, que 
defineix les condicions d’ordenació de la 
parcel·la, es va aprovar amb els vots a fa-
vor de tot el Consistori, tret del regidor de 
Cs, que es abstenir, i la regidora de la CUP, 
que hi va votar en contra. El portaveu del 

PSC, recollint els suggeriments de diversos 
regidors que demanaven que la ciutadania 
pugui accedir a aquest edifici catalogat, va ex-
plicar que s’està treballant amb la propietat i 
s’hi han mostrat disposats.

Horaris de càrrega i descàrrega

Per evitar la càrrega o descàrrega de mer-
caderies en horari nocturn, fet que provoca 
molèsties al veïnat, l’Ajuntament ha aprovat 
la regulació de l’horari general de càrrega i 
descàrrega, de forma que no es realitzin en 
horari nocturn (entre les 22 i les 8 hores en 
dies feiners i entre les 22 i les 10 hores els 
diumenges i festius). Hi va votar a favor tot 
el Consistori, a excepció de la regidora de la 
CUP, que es va abstenir. La regulació s’inte-
gra en l’Ordenança sobre Convivència Ciuta-
dana d’Esplugues.

Protecció d’incendis forestals

S’aprova, amb els vots a favor de tot el Con-
sistori tret de la regidora de la CUP –en 
contra–, el plànol de delimitació que ha de 
determinar les urbanitzacions sense conti-

nuïtat immediata amb la trama urbana, 
que estan situades a menys de 500 me-
tres de terrenys forestals.

Mocions sobre menjadors 
escolars, cases d’apostes  
i el 25N
S’aproven tres mocions:

- Proposta del PSC, també subscrita per 
Canviem Esplugues, per instar el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat a 
aturar els treballs d’elaboració i aprovació 
del decret de menjadors. A favor: PSC, CE, 
PP, ICV, CUP i no adscrita; en contra: ERC i 
PDeCAT; abstenció: Cs. El regidor no adscrit 
no vota.

- Proposta de Cs per prohibir l’obertura 
de cases d’apostes en les immediacions de 
centres escolars i juvenils. A favor: Cs, PSC, 
ERC, PP, PDeCAT i la no adscrita; en contra: 
ICV, CUP i CE. L’edil no adscrit no vota.

- Proposta de tots els grups amb mo-
tiu del Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones. El regidor 
no adscrit hi vota en contra i la regidora no 
adscrita no vota.

ports alts –entre 40.000 i 60.000 €-,ens ajudarà 
a resoldre les necessitats en aquesta matèria. 
Un tema estratègic per a la ciutat”.

Julio Roldán, de Cs, va dir que el pressupost 
preveu una baixada en inversió i que “la priori-
tat en inversions s’emporta una bona part en 
la construcció de l’auditori (...)” amb què dis-
crepen. “Aquesta és la major discrepància amb 
l’equip de govern, amb la resta coincidim ex-
cepte en detalls, tenim moltes coses en comú”. 
I va afegir que “s’haurien pogut fer inversions en 
altres coses” com ara en habitatge dotacional, 
un centre de dia i residència per a gent gran o 
una piscina municipal a Can Vidalet.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, va explicar 
el vot contrari fent un repàs al posicionament 
diferent que el seu grup ha tingut als diversos 
pressupostos municipals durant la legislatura, 
i va dir que “el nostre posicionament ha vingut 
donat sempre per la recerca de l’equilibri entre 
la nostra voluntat de facilitar la governabilitat 
de la nostra ciutat (...) i la de complir al màxim 
el programa electoral”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, va ar-
gumentar l’abstenció dient que “treballem per 
una ciutat amb impostos baixos, considerem 
que aquesta ciutat ha fet un esforç molt im-
portant en els darrers 4 anys per mantenir una 
pressió fiscal baixa; a dia d’avui som una ciutat 
fiscalment atractiva”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, va mani-
festar que “com que no compartim bona part del 
pressupost i no s’ha recollit cap de les nostres 
propostes que bàsicament tenien caràcter so-
cial, de participació ciutadana i transparència, 
hi votem en contra”.

Pel PDeCAT, Santi Siquier va destacar que a 
Esplugues “es conté la pressió fiscal no apujant 
els impostos i les taxes i redueix lleugerament 
el deute, amb aquests conceptes ja hi hem estat 
d’acord amb l’equip de govern”. També va dir 
que “hem de ser crítics amb els endarreriments 
d’inversions previstes (...), la majoria d’ells en 
marxa però lluny encara de ser una realitat i del 
termini que ens havíem previst, tot i que hi ha 
moments que la iniciativa d’aquests projectes 
recau en tercers”.

Per a Anna Coll, de la CUP, “tenim diverses 
partides que realment ens sobten, com la de se-
guretat i convivència que triplica la de promoció 
econòmica i ocupació; creiem que és una de les 
principals causes d’inseguretat per a la majoria 
de la població, i la d’ocupació és irrisòria”.

Julián Carrasco, de CE, va valorar positiva-
ment la possibilitat que han tingut de negociar 
el pressupost i va dir que la seva proposta “té a 
veure amb la millora de vida de la ciutadania”. Va 
afegir que veuen insuficient la partida destinada 
a gent gran i que la partida per adquirir habitatge 
de lloguer social va ser “acceptada en part” ja que 

el seu grup proposava que fos d’1 milió d’euros.
La regidora no adscrita Laura Benito va dir 

que “em semblen uns bons pressupostos, hi ha 
unes partides molt importants per a la ciutat 
com són els diners en inversió que es dedicaran 
com tots els anys a polítiques socials –que sem-
pre em preocupen-, a l’auditori, la congelació 
d’impostos, etc.”.

El regidor no adscrit Albert Comellas va ar-
gumentar el seu vot favorable “en compliment 
del programa electoral i entenc que, per acord 
de governabilitat signat el juny de 2015, entre el 
PSC i CiU –aleshores-, perquè considero que es 
respecta numèricament i en el fons”.

• Modificació de crèdits del pressupost vi-
gent. Es va aprovar una modificació de crèdits 
del pressupost en vigor amb els vots de tot el 
Consistori, a excepció de CE, que es va abstenir. 
La modificació de crèdits afecta a un suplement 
de crèdit (1.556.778,16 €) de la partida destinada 
a Actuacions d’eficiència energètica en l’enllu-
menat públic, de manera que la quantitat total 
que es destinarà a aquesta finalitat serà de 
2.902.278,16 €. Amb aquesta inversió s’estima 
que s’aconseguirà un fort estalvi en les despeses 
de consum d’electricitat i un estalvi en emissions 
de CO2 de 850 tones a l’any, que representa una 
reducció respecte les emissions actuals de més 
del 70%. n
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Abre el carril bici de 
Laureà Miró que llega 
hasta Sant Just 
La primera semana de noviembre abrió a la 
circulación el nuevo carril bici entre la plaza 
Santa Magdalena y el término de Sant Just, a 
través de la calle Laureà Miró. El nuevo carril 
pasa por la calzada pero separado del resto 
de vehículos, es bidireccional y une el centro 
de Esplugues (desde el Ayuntamiento) con la 
rambla de Sant Just (hasta el cruce de la ctra. 
Reial con la calle Sagrat Cor).

Financiado por ambos ayuntamientos y por 
el Àrea Metropolitana (AMB), el carril bici está 

en el lado de montaña y dispone de separado-
res para distinguir el tráfico de bicicletas del de 
vehículos de motor.

La anchura media del carril es de 2,30 me-
tros, 1,15 para cada sentido. Los dos carriles de 
circulación de vehículos que había en sentido 
Sant Just quedaron reducidos a uno desde que 
se iniciaron las obras, en julio. En el carril se 
han colocado 446 separadores físicos de caucho 
en Esplugues y 254 en Sant Just, así como dos 
grupos semafóricos nuevos, uno en Esplugues 

y otro en Sant Just. También se han instalado 
13 semáforos para los ciclistas en Esplugues y 
5 ámbares intermitentes.

Cambio de hábitos
Este tramo corresponde al Bicivia 4 de la 

red metropolitana ciclable y se enmarca en una 
estrategia de cambio de hábitos para reducir la 
movilidad privada contaminante. Así, el flamante 
carril bici de Laureà Miró se suma al que hace 
unos meses se abrió en la avenida Països Cata-
lans –también en detrimento de un carril para 
vehículos–, desde El Pont d’Esplugues hasta la 
avenida Jacint Esteva y el camino para bicicletas 
y peatones que conecta desde este punto hasta la 
Diagonal de Barcelona a través de Finestrelles. n

Pacificar Laureà Miró
El nuevo carril bici ayuda a pacificar 
una arteria como Laureà Miró, que es 
utilizada como vía de paso por muchas 
personas de fuera de nuestra ciudad. 
A la vez que se crean alternativas a la 
movilidad en vehículo privado, actuamos 
para conseguir una arteria central y más 
amable para que la ciudad mejore sus 
condiciones pensando en la salud de la 
ciudadanía. n

Eduard Sanz
Regidor de Territori i 

Sostenibilitat

Desde el 1 de diciembre, las 
motos, los ciclomotores, los tri-
ciclos y los cuadriciclos matri-
culados antes de 2003, que no 
cuentan con distintivo ambiental, 
no podrán circular por las zonas 
interiores de las Rondas de Bar-
celona, la denominada zona de 
bajas emisiones, cuando haya 
episodios de contaminación. Se 
amplía, pues, una restricción 
que hasta ahora sólo afectaba a 
los coches más contaminantes, 
medida que entró en vigor hace 

El 5 de diciembre entra en vigor la convocatoria 2018 de ayudas para 
actuaciones de conservación en edificios residenciales y unifamiliares 
del área metropolitana. Se trata de subvenciones para reparar defi-
ciencias de conservación de los cimientos, estructura e instalaciones 
de electricidad, fontanería y saneamiento. También se incluyen trabajos 
de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas, patios y medianeras.

Se pueden acoger los edificios construidos antes del 1996, con al 
menos el 70% destinado a vivienda y que al menos la mitad de éstas 
constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. El 
importe de las ayudas por edificio no podrá superar el 40% del coste total 
de la obra de mejora, con un máximo de 3.000 euros por vivienda.

Para optar a las ayudas hay que solicitar un informe de idoneidad 
entre el 5 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019. Una vez obte-
nido el informe, se podrá presentar la solicitud de ayudas hasta el 29 de 
marzo de 2019. Las personas interesadas de Esplugues pueden realizar 
la tramitación a través de los Puntos de Atención a la Ciudadanía (PAC). n

Las motos sin distintivo ambiental 
también tendrán restricciones  
en períodos de contaminación 

Nuevas ayudas para la 
conservación de edificios

un año pero que en este período 
de tiempo no se ha activado nin-
gún día, por no haberse sobre-
pasado los límites establecidos 
de aire contaminante.

Como en el caso de los coc-
hes, el aviso de posibles restric-
ciones se hará con una antelación 
de 48 horas. Las restricciones 
estarán activas entre las 7 y las 
20 horas, de lunes a viernes, mi-
entras dure el episodio. En estos 
casos se activarán medidas para 
reforzar el transporte público. n
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Jornada de sensibilización sobre alcoholismo

La asociación Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues (ARE) cele-
bró el 24 de noviembre su 33ª Jornada de Sensibilización sobre la 
Enfermedad Alcohólica. El acto, que tuvo lugar en el Edifici Cadí, 
contó con una conferencia sobre Alcohol y corazón y una mesa 
redonda con testimonio de familiares de personas enfermas y del 
médico especialista Xavier Buqueras, entre otros.

La alcaldesa traslada diversos temas 
pendientes al delegado de la Generalitat
Durante la visita institucional que realizó el delegado de la Ge-
neralitat en la demarcación de Barcelona,   Juli Fernàndez, a Es-
plugues, la alcaldesa, Pilar Díaz, le trasladó varios asuntos pen-
dientes por parte de la Generalitat. Entre otros, la subvención del 
Plan de Barrios correspondiente al futuro Centro Sociocultural y 
Deportivo de Can Vidalet, problemas en la mesa de emergencia 
por falta de disponibilidad de viviendas debido especialmente al 
precio de alquiler, la licencia de obras de la residencia para per-
sonas pluridiscapacitadas Ca n’Oliveras y la ampliación del centro 
de atención primaria (CAP) Lluís Millet, así como la construcción 
del CAP de Can Clota.

Trobada d’alumnes i mestres europeus

Alumnes i professorat 
de diversos països eu-
ropeus (Àustria, Grècia, 
Polònia, Romania i Xipre) 
van participar del 10 al 17 
de novembre en un inter-
canvi amb l’Escola Garbí 
d’Esplugues. Es tracta 
d’un projecte del programa Erasmus+, Tracing our european 
spirit, que vol potenciar el coneixement del patrimoni històric de 
diferents ciutats europees. L’Espai Baronda va acollir una de les 
activitats organitzades per l’escola per conèixer l’arquitectura 
més representativa del país.

Exposición fotográfica

Mi mejor amigo es el título de la muestra temática 
que la fotógrafa espluguense Esther Ribas Pardo 
(de nombre artístico, Secretos de Kira) ha realiza-
do en un local del barrio del Gall cedido por la in-
mobiliaria Servi-Pis. Ribas, de 25 años, se dedica 
profesionalmente a la fotografía desde hace dos.

El número de in-
fracciones pena-
les se ha reducido 
un 2,6% en la úl-
tima comparativa 
interanual, la que 
va de octubre del 
2017 a septiembre 
del 2018, según 
los datos que se 
dieron a conocer 
en la última Junta 
Local de Seguri-
dad. En esos doce 
meses se produ-
jeron 2.018 he-
chos ilícitos cono-
cidos, la segunda 
cifra más baja de 
los últimos cinco 
años.

Con ello, el 
índice de crimi-
nalidad de Esplu-
gues se sitúa en 
45,68 hechos de-
lictivos por cada 
mil habitantes. 
Un indicador muy 
por debajo de la 
región policial a  
la que pertenece 
Esplugues (Metropolitana Sur), cuya media es de 59,1.

Esta reducción supone mantener la tendencia a la baja de los hechos 
delictivos en Esplugues. En la comparativa de julio hubo un descenso del 
5,5%. Y en lo que va de año, de enero a septiembre, la reducción ha sido 
del 3,6% (según datos publicados en la web del Ministerio del Interior, 
Esplugues es una de las 7 ciudades catalanas de más de 30.000 habitantes 
donde bajan las infracciones penales en ese período).

Según Mossos d’Esquadra, se reducen casi todas las tipologías, ex-
cepto los robos en interior de vehículos, que experimentan un leve repunte. 
Los robos con fuerza bajan un 15,4% y los efectuados con violencia o in-
timidación, un 24,7%. Asimismo, los llevados a cabo en el domicilio bajan 
un 10% y en establecimientos comerciales, un 40,7%.

Por otra parte, el índice de siniestralidad vial se mantiene bajo y con 
una tendencia a la estabilidad –en contra de la tendencia generalizada en 
Catalunya–, con una reducción de un 3,48% en el número de accidentes. n 

Sigue a la baja 
el número de 
infracciones penales
Los robos en domicilio han disminuido un 
10% y en comercios, un 40,7% en doce meses
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AFEGIR 
LOGO AJUNTAMENT

Esplugues cuenta con un nuevo Protocolo Local para el Abordaje In-
tegral de la Violencia Machista, que recoge cómo han de coordinarse 
todos los servicios que intervienen en estos casos de violencia –po-
liciales, judiciales, de salud, servicios sociales, educación, juventud, 
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), etc.– para dar 
respuesta a las necesidades de las mujeres maltratadas y de sus hi-
jos. “Y lo aborda de una manera integral, desde la prevención hasta 
la detección, atención y recuperación. Todo el mundo debe sentirse 
interpelado en la lucha para erradicar la violencia machista y en la 
atención a las víctimas”, resaltó la alcaldesa, Pilar Díaz, durante la 
presentación, que tuvo lugar el 22 de noviembre en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento.

La Diputación de Barcelona ha colaborado en la elaboración del Pro-
tocolo. El diputado delegado de Igualdad, Antoni Garcia, señaló que “el 
municipalismo siempre ha liderado propuestas contra la violencia ma-
chista y Esplugues es un ejemplo en consensuar políticas de igualdad”.

El nuevo Protocolo actualiza el que se realizó el 2005, tiempo duran-
te el cual ha habido cambios sustanciales en la normativa legal, como 
el hecho de llamar “violencia machista” a lo que antes se denominaba 
“violencia doméstica” o el de incluir en esta definición supuestos no sólo 
de maltrato físico. Y lo amplía, ya que se incluyen nuevos agentes en el 
circuito de atención, como los departamentos municipales de Juventud 
y Nueva Ciudadanía.

El documento detalla los agentes que intervienen en las diferentes 
fases. En la de prevención: Mossos d’Esquadra y Policía Local, servicios 
educativos, Àrea Bàsica de Salut, CIRD, servicios sociales, Juventud y en-
tidades. En la de detección, los mismos más el hospital. En la de atención, 
se especifica que el CIRD se encarga de valorar la situación y de calificarla 
de urgente o de no urgente. En el primer caso, se deriva a servicios de 
salud, cuerpos de seguridad y servicios sociales. En los casos no urgen-
tes, se ofrece asesoramiento jurídico y atención psicológica y se deriva al 

El Protocolo contra  
la Violencia Machista 
se amplía
Establece un circuito de atención para casos 
de maltrato a mujeres que incluye prevención, 
detección, atención y recuperación

Una joven de Esplugues gana el 
concurso comarcal Talla Ja!
La obra ganadora del concurso Talla Ja! –que organiza el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat para premiar propuestas artísticas 
juveniles que aborden el rechazo a la violencia machista– vuelve a 
tener sello espluguense. Si el año pasado el premio se lo llevaron 
Nora Moreno y David López por un vídeo, en esta ocasión la ga-
nadora es Ona Bachrach y su canción Tu opresión no es novedad. 
Premiada con 400 euros, la canción expresa “el empoderamiento 
que se puede conseguir trabajando en conexión con otras muje-
res”, según el jurado. Se puede ver en Instagram (@onabachrach).

Servicio de Intervención Especializada del Baix Llobregat (en Sant Feliu) y 
a los servicios sociales. Por último, en la fase de recuperación se incluyen 
cursos de atención especializada, así como recursos sociales, sanitarios, 
laborales, judiciales y de seguridad, así como de atención a hombres que 
ejercen la violencia, entre otros.

El Protocolo se presentó tres días antes del 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista, en que Esplu-
gues fue uno de los puntos de partida de la 6ª Marcha Comarcal contra 
la Violencia Machista (foto), que acabó en el parque de Torreblanca (Sant 
Joan Despí). Antes de la salida se leyó un manifiesto en el que se expresó 
la necesidad de medidas de prevención, de recursos “para garantizar una 
atención digna y de calidad a las mujeres” que padecen la violencia y de 
“más profesionales especializados en la atención a hijas e hijos”, entre 
otras cuestiones. n
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El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) d’Esplugues 
recull els projectes i activitats que impulsen 
conjuntament l’Ajuntament, la Generalitat i la 
comunitat educativa de la ciutat (en un sentit 
ampli: escoles, esplais, entitats...) per contri-
buir a l’equitat i l’èxit educatiu de tot l’alumnat, 
l’educació en valors i el foment de la convivèn-
cia i la cohesió social, entre d’altres objectius. 
La Comissió Institucional del Pla va aprovar el 
13 de novembre la memòria del curs passat i 
el pla d’actuacions per a aquest.

Entre la trentena de projectes i activitats 
previstes per al curs 2018-2019 –cadascun 
d’ells va destinat a centres educatius concrets 
o als que s’hi volen afegir–, es potenciaran ini-
ciatives recents que van ser molt ben valorades 
pels agents educatius com L’Escola Sona, que 

El Pla Educatiu 
d’Entorn aposta per  
la inclusió i 
l’educació en valors

porta l’Escola de Música a alguns centres de 
primària; els Petits Talents Científics, que fo-
menta l’experimentació i la indagació i desperta 
la curiositat de l’alumnat de primària envers 
les ciències; o el Bagul Esportiu, que diversifi-
ca l’aprenentatge de jocs més enllà del futbol 
a l’hora del pati. A més, es continuarà apos-
tant pels projectes d’acompanyament educa-
tiu (també coneguts com de reforç) a primària, 
secundària i a l’estiu, i per Joves.cat, adreçat 
a alumnes nouvinguts durant el juliol, i es tre-
ballarà per potenciar la pràctica d’anglès oral 
amb auxiliars de conversa.

Per a l’alcaldessa, Pilar Díaz, el PEE “ens 
ajuda a formar l’alumnat de les nostres esco-
les per ser millors persones, una tasca que 
no seria possible sense el treball conjunt amb 

les escoles, les associacions de mares i pares 
i els esplais de lleure” i va interpel·lar-los a 
tots per treballar a buscar alternatives per a 
adolescents amb problemàtiques socials.

Experiència pilot
La inspectora dels Serveis Territorials 

d’Ensenyament del Baix Llobregat, Sònia Fer-
nández, va anunciar que Esplugues serà un dels 
cinc municipis catalans que faran una experièn-
cia pilot per fer una revisió dels plans educatius 
d’entorn amb l’objectiu de potenciar el vessant 
inclusiu i de cohesió social.

També es va informar que s’ha creat una 
pàgina web (pee.esplugues.cat) per difon-
dre les actuacions del Pla d’Entorn Educatiu 
d’Esplugues. n

Aquest curs es consolidaran projectes com L’Escola 
Sona, Petits Talents Científics o Bagul Esportiu i 
se’n crearan de nous, com la pràctica d’anglès oral

ACTUACIONS DEL PEE ESPLUGUES 2018-2019

TREBALL I APRENENTATGE
• Comissió contra l’Absentisme
• Comissió de Servei Comunitari
• Comissió d’Acompanyament Educatiu
• Comissió d’Esports a l’Escola

PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA
• Cicle de xerrades 

i tallers per a 
famílies

• Consell d’Infants

• Audiència Jove

• Programa 
d’Activitats Educatives Complementàries (PAEC)

• Festa del Parc dels Torrents

• Cursa Solidària

• Patis oberts

VALORS I COMPROMÍS CÍVIC
• Activitats 

intergeneracionals
• Banc de bones 

pràctiques
• Infadimed

• Projecte d’acompanyament educatiu 
a primària

• Projecte d’acompanyament educatiu 
a secundària

• Projecte d’acompanyament educatiu 
a l’estiu

• Joves.cat

• L’Escola Sona

• Auxiliar de conversa d’anglès

• Petits Talents Científics

• Dinamitzador a les biblioteques 
escolars

ÈXIT ACADÈMIC I CONDICIONS D’ESCOLARITZACIÓ

PROMOCIÓ DE L’ESPORT
• Bagul 

Esportiu

• Dinamització 
esportiva

 La Comissió del Pla Educatiu d’Entorn 
aplega representants de la comunitat 
educativa, de la Generalitat i de l’Ajuntament
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El economista Antón Costas, 
presidente de la Fundació Cer-
cle d’Economia, realizó el 8 de 
noviembre en el Espai Baronda 
una conferencia sobre 10 años 
después de la caída de Lehman 
Brothers, el hecho que desenca-
denó la reciente crisis económica 
mundial. Dijo que ante la próxima 
crisis deberían corregirse errores 
para que la ciudadanía no vuelva 
a cargar, vía impuestos y recortes, 
con las consecuencias, por ejem-
plo creando un fondo de rescate 
con dinero de los propios bancos, 
aunque “hoy la presión para el 
cambio tiene que venir de la so-
ciedad porque las élites todavía 
no han reaccionado”, concluyó. n

Antón Costas: “La 
presión para el 
cambio debe venir 
de la sociedad”

Desde el 30 de noviembre el 
alumbrado navideño luce en los 
principales ejes comerciales de 
la ciudad para animar a la ciuda-
danía a disfrutar de las fiestas en 
la calle y a efectuar sus compras 
habituales de estas fechas sin sa-
lir de Esplugues. Este año son 60 
las calles, distribuidas por toda la 
ciudad, que han sido ornamenta-
das con elementos decorativos.

En concreto, se han instalado 
más de 150 arcos luminosos con 
figuras geométricas y se han de-
corado más de un centenar de ár-
boles y una veintena de farolas. A 
todo ello se unen este año nuevos 
elementos, como un árbol artificial 
de 6 metros de altura que alum-
bra la plaza Catalunya, seis árbo-
les artificiales más pequeños tipo 
almendro en lugares concurridos, 

El alumbrado navideño 
luce en 60 calles

como el parque de la Solidaritat, la 

rambla Àngel Guimerà y delante 

del Museu Can Tinturé y del Casal 

de Cultura Robert Brillas, y figu-

ras iluminadas alusivas a estas 

Este año se instalarán 
nuevos elementos 
decorativos, entre ellos 
un árbol de 6 metros 
de altura en la plaza 
Catalunya

El 24 d’octubre es va constituir la Comissió Sectorial de Comerç 
d’Esplugues, una taula de treball integrada per les entitats de comerç, 
els diferents agents socials i econòmics i l’Ajuntament. La nova comis-
sió és un dels projectes inclosos en el Pacte per a la Reactivació Econò-
mica i la Creació d’Ocupació de Qualitat 2016-2019, dins del qual aviat 
es constituirà també la Comissió Sectorial d’Indústria i Serveis.

L’objectiu de la Comissió de Comerç és fomentar la interlocució de 
l’associacionisme comercial i facilitar la seva interacció amb l’Ajuntament. 
Presidida per l’alcaldessa, Pilar Díaz, la comissió està constituïda per re-
presentants de l’Ajuntament (els regidors de Comerç, Emprenedoria i 
Consum i d’Ocupació i la directora del Servei de Promoció Econòmica), 
dels agents socials i econòmics signants del Pacte (CCOO, UGT, PIMEC 
i AEBALL), de les associacions de comerciants (Associació Comerç Can 

Neix la Comissió de Comerç 
per sumar esforços en la 
millora del teixit comercial

fechas (ciervos en la rotonda de la 

avenida Països Catalans, belén en 

la rotonda de la plaza Santa Mag-

dalena y Reyes Magos en la plaza 

Gandhi). n

Vidalet, Unió de Botiguers d’Esplugues i Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues), del centre Finestrelles Shopping Center, dels mercats mu-
nicipals de La Plana i Can Vidalet, dels mercants no sedentaris i de les 
entitats assessores empresarials SECOT i VAE.

A la primera reunió es va acordar treballar conjuntament en 
l’elaboració d’un Pla Director de Comerç i Mercats que defineixi propos-
tes per impulsar el teixit comercial. A més, es van explicar els diferents 
projectes de desenvolupament del sector desenvolupats des del 2016 fins 
al setembre de 2018 (subvencions, campanyes de dinamització comercial, 
fires, etc.) i es va presentar un estudi d’impacte del nou centre comercial. n
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La empresa espluguese Indoorwalking ha puesto en marcha un nuevo 
concepto de fitness, el Valking. Se trata de sesiones que combinan el 
ejercicio físico con informaciones temáticas que se pueden consultar 
a través de una tableta mientras se pedalea o se camina sobre máqui-
nas estáticas. Informaciones sobre alimentación sana, ecología, salud 
y otros (valking.com), que permiten ejercitar el cerebro, al mismo tiem-
po que los músculos.

“Valking viene de valores y de walking, caminar en inglés. Además, 
cuando a la gente le integras un contenido, el tiempo se les pasa volando 
y han quemado calorías sin darse cuenta”, afirma el responsable de la 
empresa, Enric Bonilla.

Una experiencia con valor añadido que Indoorwalking, que fue Premi 
Pont a l’Activitat Emprenedora el año 2011, quiere exportar a centros 
sanitarios y deportivos.

En la foto, una sesión de Valking, a la que asistió la alcaldesa, Pilar 
Díaz, y otros miembros del consistorio. n

Ubidada a Esplugues des de la 
seva fundació, al 2004 (actual-
ment, al carrer Josep Argemí), 
l’empresa Gram Arquitectura i 
Urbanisme ha anat creixent i fins 
i tot ha obert delegació a Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) i una oficina 
col·laboradora a Lisboa. Gram 
s’ha convertit en un referent de 
l’arquitectura integral, ja que ofe-
reix solucions de planejament, 
gestió urbanística, urbanització i 
edificació.

Amb la crisi va reduir esfor-
ços en el sector residencial i va 
enfortir-ne d’altres, com la res-

Indoorwalking revoluciona 
el ‘fitness’ con Valking

Seven & Mila se adentra en el mundo de los ‘e-sports’

Gram, un referent en 
arquitectura integral

EMPRESES D’ESPLUGUES

Seven & Mila Events es una agencia de mar-
keting deportivo con gran tradición en la or-
ganización de eventos (Cursa de Bombers de 
Barcelona, X Games, FIA World Rallycross of 
Catalunya...) que en 2016 trasladó su sede a 
la avenida Cornellà de Esplugues. Ese mismo 
año, la compañía, presidida por el prestigioso 
ex periodista deportivo Josep Maria Casano-
vas, apostó fuerte por el mundo de los depor-
tes electrónicos (e-sports), con la adquisición 
de un equipo, KIYF Logitech, que compite en 
la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y, 
más recientemente, con la organización de 
competiciones de simracing (simuladores de 
carreras de motor), como las 24 Horas del 
Circuit de Catalunya. “Volem arribar on són 

tauració, els centres comercials 
i l’arquitectura residencial assis-
tida.

El fundador i gerent de 
l’empresa, Guillermo Muñoz, 
la defineix com “una fàbrica de 
construcció de projectes”. De les 
seves oficines d’Esplugues, on tre-
balla una trentena d’arquitectes i 
urbanistes, han sortit projectes 
arquitectònics com els restau-
rants La Tagliatella, Burger King 
i Viena, entre d’altres, residències 
per a gent gran arreu de Catalun-
ya, centres comercials i mercats 
municipals. n

els joves, al món digital, i seduir-los, i per 
això tenim joves treballant, amb molt talent”, 
diu Casanovas. “És una gran notícia compro-
var que a Esplugues tenim empreses punte-
res i que saben captar les coses que avui idea 

interessen la gent jove”, va dir l’alcaldessa, 
Pilar Díaz, en una recent visita. En la foto, las 
concejalas Montse Zamora y Sara Forgas; 
Jordi Roquer, CEO de la compañía; Pilar Díaz, 
y Josep Maria Casanovas. n
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La familia Milá presenta ‘Las Torres’

La Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues acogió el 12 de 
noviembre la presentación 
del libro Las Torres (De Pablo 
Pujol y Franquesa a la familia 
Milá Sagnier. Dos siglos de 
historia familiar en Esplugues), 
que ofrece una exhaustiva 
información documental y  
gráfica realizada por la 
historiadora Reyes Milá sobre la finca del centro histórico que 
alberga tres torres de gran interés arquitectónico construidas en 
el siglo XIX por iniciativa de Madrona Pujol y Baucis. “Eran la casa 
de veraneo de sus hijas, y el número de casas ha ido creciendo. 
Hacer el libro ha sido apasionante”, subrayó la autora.

Renovat l’acord amb el Tram per impulsar  
el turisme cultural
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, l’operadora del Trambaix 
(Tram) i els municipis de Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, Sant Joan 
Despí i Sant Just Desvern han signat un conveni de col·laboració per 
seguir impulsant La Ruta del TRAM. L’activitat, ja consolidada en el 
territori, descobreix visites a indrets rellevants, edificis emblemàtics 
i mostra l’oferta gastronòmica d’aquests municipis. La Ruta del 
TRAM ofereix, a més, descomptes (que es poden descarregar 
al web rutadeltram.cat) per visitar aquests atractius turístics i 
culturals. Esplugues hi participa amb els Museus d’Esplugues i el 
Monestir de Santa Maria de Montsió, a més de diversos restaurants.

L’exposició de la Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós es-
tarà oberta al públic fins al 13 de gener al Museu Can Tinturé. El jurat 
del certamen, un dels més prestigiosos sobre ceràmica creativa de Ca-
talunya i que enguany celebra la 19a edició, va seleccionar una trente-
na de peces d’entre les 184 presentades per artistes d’arreu del món.

Els premis, dels quals va informar el darrer número d’EL PONT, 
van ser lliurats el 25 d’octubre en un acte a La Masoveria de Can Tintu-
ré. “Esplugues és una ciutat oberta al món, i ens satisfà especialment 
la consolidació de la dimensió internacional de la Biennal”, va comen-
tar l’alcaldessa, Pilar Díaz, qui va recordar que Esplugues “té un llarg i 
prestigiós passat com a centre de producció de ceràmica”. Pilar Díaz va 
recordar la figura de Blanca Morales Alós, filla d’Angelina Alós, que va 
morir el passat estiu. La regidora de Cultura, Maribel Aguilera, va des-
tacar l’important nombre de peces internacionals (38%) presentades a 
la Biennal i l’elevada participació femenina (68%).

El Premi Ciutat d’Esplugues (4.000 euros) va ser per al barceloní 
resident al Regne Unit Albert Montserrat; el Premi Angelina Alós (3.000 
€), per a la japonesa residenta a Catalunya Chisato Kuroki, i el Premi 
Pujol i Bausis (2.000 €), per al portuguès Alberto Vieira. D’entre la resta 
d’obres exposades, les persones que visitin l’exposició podran votar fins 
al mateix 13 de gener per al Premi del Públic. n

Can Tinturé exhibeix 
les obres de la 
Biennal de Ceràmica

Vegeu vídeo 
en el codi qr

 L’alcaldessa, amb representants d’altres municipis, 
del Consell Comarcal i de Tram, a Sant Joan Despí. 

La Coral La Coloma, 
Premi de Reconeixement 
Cultural del Baix Llobregat
La Societat Coral Centenària La Coloma, d’Esplugues, 
ha rebut el Premi Joan Cererols de Música, un dels Pre-
mis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat que 
convoca cada dos anys el Centre d’Estudis Comarcals. 
La gala de lliurament es va fer el 16 de novembre a 
l’Ateneu de Sant Just Desvern (al mig de la foto, la pre-
sidenta, Joana Fuster, i la tresorera, Carmina Fernando, 
amb la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Esplugues, 
Maribel Aguilera, i un membre del jurat) . n
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Benvinguda a 
cinc nadons
La Masoveria de Can Tinturé 
va acollir el 27 d’octubre l’Acte 
de Benvinguda als Nadons 
d’Esplugues 2018, amb una 
nena (Jimena) i quatre nens 
(Albert, Mario, Arturo i Beltran), 
dos d’ells, bessons. Un sisè 
nadó no va poder anar-hi per 
malaltia. A la foto, les famílies 
amb l’alcaldessa, Pilar Díaz, i la 
regidora Montse Zamora.

Toc feminista al Festival Arrela’t
El grup femení –i feminista– tarragoní de folk Roba Estesa va ser 
una de les principals actuacions del Festival Arrela’t, organitzat 
per Espluga Viva. Una desena de grups van actuar en diversos 
escenaris del 20 al 31 d’octubre. 

15è Aplec de la Sardana
La pista coberta del parc Pou d’en Fèlix va acollir el 4 de 
novembre la 15a edició de l’Aplec de la Sardana d’Esplugues, 
organitzat per la Secció Sardanista de L’Avenç, amb balladors 
d’arreu del país (inclosos dues persones de París que en són 
habituals). Durant tota la jornada es van succeir les actuacions 
de les cobles Principal del Llobregat, Jovenívola de Sabadell i 
Ciutat de Cornellà, es va fer el concurs de colles improvisades 
amb vuit inscrites i un dinar de germanor.

Mes de castanyes i 
panellets
Les associacions de veïns van 
celebrar castanyades al voltant 
de l’1 de novembre. Els premis 
del 36è Concurs de Panellets, 
organitzat per l’AV del Centre, 
van ser per a Marta Sabaté 
(primer premi), Maria Álvarez 
(segon), Lucía Miranda (tercer) 
i Mercè Caraltó (presentació).
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Trobada de voluntariat de Creu Roja
La Baronda va 
acollir la Trobada 
de Voluntariat 
de Cooperació 
Internacional i Drets 
Humans de Creu Roja 
Catalunya. Hi van 
assistir 60 persones 
de 27 assemblees.

Dones i Drets 
Humans
El compromís de la 
Ciència amb els Drets 
Humans: Marie Curie 
va ser el títol de la 
conferència que la biòloga Mercè Piqueras va fer a Esplugues dins 
del cicle Dones i Drets Humans de l’Associació per a les Nacions 
Unides per destacar les grans dones que han contribuït al llarg de 
la història a la defensa dels drets humans.

Les famílies 
de l’antic 
Raval

La nova xerrada del Grup d’Estudis d’Esplugues sobre els 50 
anys de la desaparició del Raval, que va tenir lloc a L’Avenç el 7 de 
novembre, es va centrar en les famílies que habitaven aquest nucli.

Una estona 
amb... 
Empar 
Moliner
L’escriptora Empar 
Moliner va ser la 
convidada el 22 de novembre a la Biblioteca P. Miquel d’Esplugues 
de Lletres en Viu, iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes, 
per posar en contacte lectors i autors de literatura catalana.

Èxit del primer 
Fangfest

‘Toc toc’, la nova obra de Teatre i Punt
La jove companyia de teatre espluguina Teatre i Punt, nascuda 
l’any passat, ha apostat novament per la comèdia amb Toc toc, de 
Laurent Baffie. Van fer dues representacions al Casal de Cultura.

Carros de pagès
El parc dels Torrents va acollir el 25 de novembre una nova edició 
del concurs de manejabilitat amb carro de pagès, organitzat per la 
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues.

El Motor 
Baix Clàssic 
fa 10 anys
El Moto Club 
Esplugues va 
organitzar l’11 
de novembre el 
10è Motor Baix 
Blàssic. A més de 
mostrar cotxes 
i motos clàssics a la rambla del Carme, es va fer una ruta de 35 
quilòmetres per Collserola.

Més de 200 infants es van 
apropar el 17 de novembre 
als jardins de Can Tinturé per 
descobrir les possibilitats 
de l’argila durant la primera 
edició del Fangfest, el festival 
dels petits ceramistes. L’acte 
el van organitzar Museus 
d’Esplugues i l’Escola 
Municipal de Ceràmica.
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Els Jocs Esportius Escolars 2018-2019 han arrencat amb la participa-
ció rècord de més de 800 alumnes, d’entre 4 i 18 anys, de les escoles 
d’Esplugues en un total de vuit disciplines esportives: bàsquet, futbol 
sala, futbol 7, handbol, voleibol, gimnàstica artística, patinatge artístic 
i natació sincronitzada. Els Jocs Escolars tenen com a objectiu fomen-
tar la pràctica de l’esport amb finalitat educativa i participativa.

Hi participen aquest curs un total de 79 equips tant de centres edu-
catius (escoles Matilde Orduña, Folch i Torres, Lola Anglada, Isidre Martí, 
Utmar, Isabel de Villena, Escola Alemanya, American School, Highlands 
School, La Miranda de Sant Just i l’institut La Mallola) com d’entitats (CCA 
Plaza Macael, AE Penya Esplugues, CFA Espluguenc, CF Can Vidalet, 
Club Handbol Esplugues, Esplu Artístic Club Patí, CPA Esplugues, CN 
Esplugues i Club Gimnàstica Artística Les Moreres).

Els equips de la gran majoria d’esports prenen part en lligues comar-
cals: 15 equips espluguins de futbol 7, cinc de bàsquet, dos d’handbol, 
dos de voleibol i dos de futbol sala. A més, altres 37 conjunts de futbol 
sala participen en la 10a Lliga Local Escolar, organitzada per l’AE Penya 
Esplugues i l’Ajuntament per a diferents categories. També hi ha lloc per 
als esports individuals, amb 119 alumnes que participen en gimnàstica 
artística, 44 en patinatge artístic i 38 en natació sincronitzada.

Joc net
Aquests Jocs Escolars tenen com a característica que segueixen 

l’innovador model  de competició Juga Verd Play, en què el resultat final 
depèn també del comportament esportiu de jugadors, entrenadors o 
públic acompanyant, que és puntuat per l’àrbitre, entrenadors, tutors 
de grada i públic. Aquest model pioner es va implantar al Baix Llobregat 
des del 2013. n

Comencen els Jocs 
Escolars amb més 
de 800 participants
La competició busca fomentar la pràctica  
de l’esport amb finalitat educativa

L’esport escolar estrena mascota
A més dels Jocs Esco-
lars, l’Ajuntament fo-
menta també la pràctica 
esportiva entre l’alumnat 
amb trobades temàtiques 
sobre un esport concret 
(minihandbol, bàsquet, 
futbol sala...) o la Cursa 
Escolar, en col·laboració 
amb les entitats espor-
tives. A partir d’aquest 
curs, aquestes jornades 
esportives adreçades a 
escolars comptaran amb 
una simpàtica mascota 
–il·lustració de Marta Ca-
pdevila–, de la qual se n’han fet tantes versions com esports es 
practiquen a Esplugues.

 Jornada escolar de minihandbol, al CEM Les Moreres
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Judo: tres medalles del  
Tao a la Copa Catalunya  
cadet-infantil
Destacada 
participació 
del Gimnàs 
Judo Tao a 
la Copa Ca-
talunya ca-
det i infan-
til. A la seva 
p r i m e r a 
competició 
com a ca-
det, Ainhoa 
López, que 
el maig es 
va procla-
mar campiona d’Espanya infantil, va que-
dar primera en la categoria -70 kg. En ca-
det masculí, Giorgi Naniashvili va ser plata 
a -50 kg. En infantil masculí, Akaki Tchesli-
vili va ser bronze a -60kg. A més, Nora Gila 
i Héctor Medrán van quedar en 5a posició a 
les seves categories infantils.

Més de 150 patinadors al Trofeu de Grups Ciutat d’Esplugues

L’11è Trofeu de Grups de Patinatge Artístic Ciutat d’Esplugues, que van organitzar CPA Esplu-
gues i Esplu-Artístic CP el 24 de novembre al CEM Les Moreres, va comptar amb la presència 
de 155 patinadors de clubs de Badia, Barcelona, Mataró, Granollers, Santa Coloma de Grama-
net i dels dos clubs d’Esplugues.

Gimnastes del CGE Les Moreres, al Mundial de Trampolí
Tres components del Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres han competit el novembre als 
Mundials de Trampolí per edats, disputats a Rússia. En categoria de 17 a 21 anys, Ingrid Ca-
ballero va quedar 14a en sincronisme i 35a en individual. De 13 a 14 anys, Desirée Valero va 
ser 19a en sincronisme, malgrat estar lesionada. I d’11 a 12 anys, Lea Asensio, 14a en doble 
minitramp.

Vegeu vídeo 
en el codi qr
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LA NOSTRA HISTÒRIA

Podeu adreçar les vostres cartes a la secció Tribuna oberta a: El Pont d’Esplugues, 
Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950 Esplugues o bé a tra-
vés del correu electrònic elpont@esplugues.cat. Les cartes han de tenir una exten-
sió màxima de 1.500 caràcters (espais inclosos), han d’anar signades amb nom i 
cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte 
i/o adreça electrònica. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un 
extracte en cas de superar les 25 línies, així com també es reserva el dret de no pu-
blicar les cartes que puguin vulnerar pel seu contingut la dignitat de les persones, 
els valors reconeguts per la Constitució, especialment els relatius a la infància, la 
joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més marginats. Tam-

poc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o opinions ofensi-
ves o que puguin constituir falta o delicte. Altres condicions estan expressades al 
Llibre d’estil de les publicacions de l’Ajuntament d’Esplugues, que es pot consultar 
al web: http://www.esplugues.cat/recursos/departament-de-comunicacio
En cada número només es publicaran les cartes que hagin arribat a la redacció 
d’El Pont abans del dia 10 del mes anterior a la publicació de la revista (exceptuant 
el número de setembre, que s’elabora al juliol). Els escrits que siguin susceptibles 
de rebre contestació per part de l’equip de govern, podran incloure la resposta en 
el moment de la publicació.

el pont@esplugues.cat

UNA INSTALACIÓN MUNICIPAL INACABADA
Como ciudadano de Esplugues, y que formo parte del colectivo de ciu-
dadanos/as que hemos descubierto con verdadero desencanto que la 
nueva instalación deportiva del barrio de Can Vidalet no está equipada 
de una piscina cubierta, consideramos esta futura instalación incom-
pleta.

Nuestra ciudad roza la cifra de los 50.000 habitantes y el barrio de 
Can Vidalet los 17.000, una cifra nada modesta y despreciable para tener 
tan solo una piscina cubierta en el polideportivo de La Plana, piscina que 
se hace insuficiente para aquellos ciudadanos/as que utilizan estos ser-
vicios. Está claro que urge otra piscina cubierta y está claro que dónde 

hubiera estado mejor ubicada que en esta nueva instalación polivalente. 
Por supuesto, su construcción y puesta en servicio estaría asegurada por 
una afluencia masiva tanto de los vecinos/as de Can Vidalet y de las zo-
nas adyacentes de L’Hospitalet, así como de tres colegios públicos y uno 
concertado, que podrían utilizarla sin tener que desplazarse.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que los ciudadanos/as aque-
jados de enfermedades óseas, debido a que se les aconseja recuperación 
acuática, saldrían beneficiados, obteniendo en un futuro menos listas de 
espera en rehabilitación en la sanidad pública.

Sería muy importante en un futuro tener la previsión de construir 
cualquier equipamiento municipal, sea del índole que fuera, completo y 
con visión de futuro, ya que esta piscina acabará siendo construida, ya que 
es necesaria. Tiempo al tiempo.

Ángel Martín Astasio

TRIBUNA OBERTA

ESPLUGUES EN LA MEMÒRIA
Secció a càrrec del’Arxiu Municipal d’Esplugues

Commemoració de l’Any Pompeu Fabra

Aquest any es commemora l’Any Pompeu 
Fabra amb motiu del 150è aniversari del seu 
naixement. A més, el 25 de desembre farà 70 
anys de la seva mort. Fabra ha estat conegut 
més per filòleg que per enginyer industrial en 
haver establert la normativa moderna de la 
llengua catalana.

Esplugues, com altres indrets, va celebrar 
el seu centenari, el 1968. Aquell any es va crear 
la comissió organitzadora per commemorar 
aquella data rodona del seu naixement. La van 
formar Joan M. Puiggròs, Vicenç Bonet i Joan 
Brillas, amb la col·laboració de diverses enti-
tats: l’Ajuntament, la Biblioteca Popular, el Cen-
tre Cultural l’Avenç, la Caixa d’Estalvis, l’escola 
Garbí i la Farmàcia Jené. L’acte va tenir lloc el 12 
de maig al Centre Cultural d’Esplugues l’Avenç: 
va consistir en la presentació de la figura de 
Pompeu Fabra a càrrec de Joan Brillas, una 

breu representació pel grup de teatre experi-

mental Adrià Gual, una conferència d’Antoni 

Comas, catedràtic de llengua catalana a la Uni-

versitat de Barcelona, titulada Actualitat d’en 

Pompeu Fabra, i es finalitzà amb un recital de 

 Inauguració del parc Pompeu Fabra, 1985.
Font: AMEL (Fons Ajuntament. Fotògraf desconegut)

l’Orfeó Enric Morera de Sant 
Just Desvern. Un cop passat 
l’acte es dissolgué la comissió.

A banda d’aquell esdeveni-
ment, Esplugues compta amb 
un espai públic que porta el 
nom de Pompeu Fabra. Es trac-
ta d’un parc del barri de Fines-
trelles, inaugurat el 20 d’abril de 
1985. Anys abans ja existia un 
projecte d’urbanització de zona 
verda en aquell espai, però no 
fou fins a la dècada de 1980 
quan es va realitzar, amb la 
participació de sis treballadors 
a l’atur: tres paletes oficials i 

tres manobres. En el llibre Passejada pels vells 
i nous carrers d’Esplugues, de Roser Camps, 
quan es fa referència a aquest parc consta que 
l’alcalde de barri d’aleshores, Ferran Esquerra, 
fou qui proposà posar aquest nom. Més tard, el 
1998, el parc va tenir una remodelació. n

016 /
900 900 120 ATENCIÓN GRATUITA   •   NO DEJA RASTRO

Teléfono de atención sobre 
violencia machista
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GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

PSC
Eduard Sanz

Més política social, 
més inversions
En el decurs del darrer ple es va aprovar inicialment 
el pressupost municipal per l’any 2019. Vull agrair 
especialment al grup de CE, i al regidor i regidora no 
adscrits el seu vot favorable, la cerca del consens, 
i les propostes que ens han traslladat. També als 
grups del PP i PDeCAT que s’han abstingut afavorint 
que aquest projecte de pressupost sortís endavant. 

Aquest nou pressupost sig-
nifica que la ciutat continua el 
seu impuls de millora i desen-
volupament en l’àmbit social i 
econòmic, així com en la millora 
de la via pública i els equipaments 

comunitaris.
I és que en els darrers anys l’ajuntament i el 

conjunt de la ciutadania d’Esplugues hem fet un 
gran esforç per garantir que la cohesió social es 
mantingués i millorés. Cercant especialment que 
les persones i famílies que patien majors dificultats, 
milloressin les seves oportunitats per arribar a ma-
jors graus d’autonomia i possibilitats. És per això 
que aquest pressupost 2019 torna a augmentar la 
despesa social i de promoció econòmica i ocupació, 
a la que suma gairebé 386.000 euros més.

També la millora de l’espai públic i els equipa-
ments és estratègic per nosaltres, doncs és l’espai 
on la convivència, l’activitat i les relacions ciutadanes 
es desenvolupen. Cal un espai públic pensat per les 
persones, amable i de qualitat. Amb voreres amples, 
zones verdes obertes i cuidades, i espais pacificats. 
Tanmateix volem per a Esplugues els millors equi-
paments esportius, culturals, socials i educatius 
possibles, perquè és en aquests on es concreta el 
desenvolupament personal i col·lectiu. Destaquen en 
el nou pressupost la continuació de l’obra del teatre-
auditori (3 milions d’euros), un equipament en el qual 
ja s’ha fet una part de la inversió i que significarà 
un salt qualitatiu en les possibilitats culturals de la 
ciutat. També el nou centre sociocultural i esportiu 
de Can Vidalet actualment en construcció (1 milió 
d’euros), veurà la llum l’any vinent i generarà al barri 
i a  la ciutat una nova centralitat d’activitat ciutadana.

En definitiva uns pressupostos que donen res-
posta a les necessitats de la ciutadania d’Esplugues i 
que aposten per la consolidació d’un model de ciutat 
solidària, de qualitat i que vetlla per les persones.

No vull acomiadar-me en aquesta ocasió sense 
desitjar-vos que passeu unes bones festes de Nadal, 
i que pugueu compartir aquests dies amb família i 
amics. Bones Festes!

CS
Julio Roldán

Últimos presupuestos 
legislatura
Se ha aprobado el presupuesto municipal para el 
ejercicio 2019 que ronda los 46 M €. Son el último 
presupuesto a gestionar con la actual composición 
municipal, puesto que tendremos elecciones muni-
cipales en mayo del 2019 que sin duda cambiarán la 
actual composición de nuestro ayuntamiento.

Cabe recordar que el estado nos aporta más di-
nero al ayuntamiento, 
unos 400.000 € más 
que el año anterior 

aportando un total de 15,5 M a las arces municipales. 
En cambio la Generalitat nos aporta menos dinero 
que el ejercicio anterior; no llega a los 3 M € junto a 
la AMB y diputación.

Como resumen indicar que el presupuesto con-
templa un aumento del gasto y una bajada en inver-
sión, con respecto al ejercicio anterior.

Además, la prioridad en Inversiones donde se 
disponen de más de 6 M € en este presupuesto es 
la construcción del Auditorio, que absorve aprox. 3 
M € en este presupuesto y 2,3 M más del superávit, 
total 5,3 M de euros.

No compartimos que esta inversión tan costosa 
sea prioritaria para Esplugues, mucho menos cuando 
hemos recuperado un equipamiento similar como 
La Baronda de forma inesperada en esta legislatura.

Nuestras prioridades en inversión son otras. Y 
esta importante cantidad de dinero nos permitiría 
abordar Inversiones en vivienda social dotacional 
de una forma mucho más importante, o bien abor-
dar junto a la Generalitat de Cataluña la construcción 
de un Centro de Día con capacidad suficiente para la 
actual demanda o una Residencia en Can Vidalet tan 
necesaria a corto plazo. 

O quizá también, otras de menor coste como la 
construcción de una piscina municipal en Can Vidalet 
que permita descongestionar las instalaciones tanto 
de La Plana como de La Baronda. Con lo que ha cos-
tado la construcción del Nuevo Polideportivo, es una 
pena que se quede incompleto. 

Por todos estos motivos, votamos en contra.
Desde Ciudadanos Esplugues hemos presentado 

al pleno una serie de medidas para frenar las altas 
cifras de ludopatía que se están registrando espe-
cialmente entre los más jóvenes. 

De esta manera, lo que se recoge en esta moción 
de Cs Esplugues que ha sido aprobada, es la prohi-
bición de la apertura de casas de apuestas y juego 
en las proximidades de centros escolares, institutos 
y edificios públicos con alto tránsito de menores de 
edad, a través de la modificación en la normativa sobre 
planificación urbanística.

ERC
Oriol Torras

No al pressupost: 
reciprocitat
Al llarg de l’actual mandat, hem tingut diferents posi-
cions respecte els pressupostos municipals. El nostre 
posicionament ha vingut donat sempre per la recerca 
de l’equilibri entre la nostra voluntat de facilitar la 
governabilitat de la ciutat i la d’acomplir al màxim 
el programa electoral pel qual vam ser votats aviat 
farà 4 anys.

El 2015 vam encetar la 
legislatura abstenint-nos. 
En aquella ocasió ho vam fer 
perquè vam interpretar que 

el clima de diàleg entre els grups municipals era pro-
cliu a l’entesa i, per tant, amb aquella abstenció i un 
esforç d’empatia fins llavors inèdit, obríem la porta 
a arribar acords per a l’any següent. 

El 2016, vam votar que sí a canvi del compromís 
del govern de portar a terme una llista de 6 punts 
que vam pactar conjuntament: la peatonalització de 
la plaça Santa Magdalena, un projecte per atraure 
inversió per a Esplugues, la construcció d’un Casal 
d’Entitats, un pla estratègic i integral per al comerç 
local, explorar un projecte per a les Caves Maguerite 
i la creació d’una comissió per a la introducció de 
clàusules socials en la contractació pública.

Doncs bé, 2 anys després d’aquell acord, el més 
calent és a l’aigüera. A data d’avui, només s’ha acom-
plert –finalitzat– la peatonalització de la plaça Santa 
Magdalena, de la qual estem molt orgullosos perquè 
entenem que, amb molt poc pressupost i retirant els 
cotxes de la plaça, la ciutadania ha guanyat un espai 
cívic que abans no tenia. Dels altres punts, alguns 
s’estan acabant, d’altres estan en procés de planifi-
cació, la comissió es va reunir un sol cop ja fa temps (i 
no ha fet res), i d’altres punts no s’han ni començat. Es 
dona la circumstància que els temes que estan més 
verds són precisament els que no necessitaven cap 
partida pressupostària per tirar-se endavant. Només 
feia falta voluntat política.

2 anys. 6 punts. 1 compliment. 
Entenem perfectament que el govern municipal 

té les seves prioritats polítiques i que aquestes no 
tenen perquè coincidir amb les prioritats del nostre 
grup municipal. No passa res! Ens sembla legítim i no 
hi tenim res a dir: ells governen i nosaltres no. Però 
a la vegada, entenem que el fet que no prioritzin els 
6 tristos acords que tenen amb nosaltres és el signe 
inequívoc que, de fet, no necessiten el nostre suport, 
ni el valoren. I per tant, segur que és igual de lògic 
i legítim que no els donem suport. I així ha anat. Ni 
l’any passat ni aquest. Quid pro quo, no?
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Suport al comerç  
de barri
Esplugues està canviant. De fet totes les ciutats i 
els pobles del nostre país estan sotmesos a canvis 
constants i sovint vertiginosos. 

Anant per la ciutat ens adonem com anem in-
corporant ràpidament a les vies urbanes diferents 
mitjans de transport col·lectius i individuals, eco-
lògics i contaminants, i tot això fa que la fesomia 

dels nostres carrers canvií. Veiem 
com algunes voreres s’eixamplen 
i com apareixen petits espais que 
oxigenen una mica la ciutat. For-
mant part d’aquest paisatge hi 

trobem les botigues de tota la vida, l’anomenat co-
merç local, el de proximitat, aquell que no s’ha mo-
gut del seu lloc des de  sempre i que des de sempre 
està adaptant-se als nous temps, a una ciutadania 
cada vegada més exigent i  pràcticament sense cap 
mena d’ajut institucional, ans al contrari, moltes 
vegades amb entrebancs. És el comerç del que viu 
gent com nosaltres, dels qui treballen calladament 
un munt d’hores, que s’esforcen per tirar endavant 
i per estar al servei de la seva gent, i que fan que els 
nostres carrers siguin vius.

Són pocs els ajuntaments que basen la política 
mercantil en estimular el comerç tradicional arrelat 
a cada poble o ciutat. Ja fa anys que es potencien 
grans zones comercials desvinculades de la po-
blació i que tenen un impacte econòmic negatiu, 
desestructuren el comerç de barri, desertitzen els 
carrers i a nivell social fomenten el consumisme 
sense criteri.

 A Esplugues ja hem arribat a aquest estadi. 
S’acaba d’inaugurar el Centre Comercial més gran 
de la zona.  Quins beneficis aportarà al comerç lo-
cal? I a la població d’Esplugues? Al nostre parer, 
cap ni un. Estem segurs que els accessos a la Gran 
Superfície provocaran saturació viària  a la resta de 
vies, i per tant, la tant preuada mobilitat sostenible 
quedarà en un no res. Fomentarà que el comerç  
de barri vagi perdent oportunitats i anirem perdent 
espais de convivència i llocs de treball humanitzats 
com els que proporciona el petit comerç.

Des de l’administració cal fer ciutat, que  vol dir 
potenciar els mercats, les petites botigues especia-
litzades dels barris, fer voreres passejables, una 
mobilitat sostenible,  un trànsit pacificat,  promoure 
espais de convivència... i a Esplugues, pensem que 
no s’està fent ciutat i la ciutadania i els comerciants 
ens ho mereixem.

Us desitgem unes bones festes.

PPC
Marcos Sánchez

Menos impuestos = 
más libertad
Unos presupuestos son la plasmación económica y finan-
ciera de las prioridades del gobierno de turno, y su apro-
bación (o no) es una de las votaciones más importantes 
del curso político.

Año a año desde el Partido Popular hemos demos-
trado que jamás nos ha faltado capacidad de diálogo para 
intentar introducir elementos que, bajo nuestro punto de 
vista, mejoraban el presupuesto que nos presentaba el 

gobierno municipal.
Y lo hemos hecho siempre 

con espíritu crítico, con voluntad 
de negociar y con el fin de pactar. 

Independientemente del qué dirán o del momento político 
que hayamos atravesado: Si podíamos mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, ahí teníamos que dejarnos el resto.

Podríamos enumerar cientos de elementos de acuer-
do con el presupuesto municipal (y también cientos de des-
acuerdo). Gobiernan los socialistas (así se decidió en las 
urnas) y nosotros, desde nuestra humilde posición en la 
oposición, intentamos influir todo lo posible para:

- Menos impuestos = más libertad. Esplugues seguirá 
siendo una ciudad fiscalmente atractiva. Se vuelven a con-
gelar los impuestos y las tasas municipales para ciudadanos 
y empresas. Y ello creemos que es una excelente noticia.

- Menos deuda = más política social. De nuevo el Ayun-
tamiento reducirá su deuda significativamente y la que con-
traiga lo hará en  condiciones más ventajosas (ciertamente 
a través de la colaboración de otras Instituciones públicas). 
Ello nos permite destinar más dinero de los impuestos de 
todos nosotros a lo que verdejamente importa: guarderías, 
becas comedor, y demás servicios sociales que hagan de 
nuestra ciudad un lugar atractivo para vivir también para 
aquellos que no tienen de todo.

- Más inversiones = más futuro. En esta legislatura 
hemos podido abordar (gracias a la disciplina fiscal y de 
política de gasto) inversiones de ciudad. Deudas pendientes 
con nuestros barrios y sus ciudadanos que hoy empiezan 
a ser una realidad, todo ello sin olvidar las inversiones co-
rrientes para que la ciudad siga avanzando (y que pese a 
ser algo incómodas a veces, todos podemos comprobar al 
caminar por nuestra ciudad)

La responsabilidad no entiende de periodos electo-
rales y eso desde el Partido Popular lo hemos demostrado 
durante toda la legislatura. Por ello este año decidimos 
(junto con otros grupos municipales que tampoco forman 
parte del Gobierno de la Ciudad) facilitar la aprobación de 
unos presupuestos que consideramos son beneficiosos 
para nuestra Ciudad.

Siempre que alguien elija la Papeleta del Partido Popu-
lar de Esplugues sabrá que sus representantes actuaremos 
con la responsabilidad y la diligencia debida. No lo duden 
nunca. Y trabajaremos incansablemente en la defensa de 
los derechos de los ciudadanos, a pagar menos impuestos, a 
tener unos servicios públicos de calidad y eficientes y a que 
su Ayuntamiento “le moleste lo menos posible”.

ICV
Estefanía Zafra

PDeCAT
Santi Siquier

Voluntat de progrés

Hi ha qui encara veu recorregut en la Constitució 
del 1978. Jo la vaig votar. Feia 3 anys de la mort 
del dictador i fou el primer cop que podia exercir 
el meu dret a vot amb una il·lusió tremenda i amb 
els 18 anys acabats de fer. Passats 40 anys no he 
deixat de fer-ho mai, votant opcions de progrés i 
millores socials.

Malauradament, avui 
trasllado en aquestes ratlles 
tot el meu suport, solidaritat 
i escalf als qui han defensat 
recentment les voluntats dels 

qui pensem i creiem que un futur millor és pos-
sible fora del marc constitucional ja caducat del 
1978, per manca de voluntat política. Companys 
polítics empresonats, exiliats, i familiars, ara 
més que mai em teniu al vostre costat. Balanç 
positiu i alhora crític d’aquest 2018, on malgrat 
els esforços pressupostaris i les voluntats políti-
ques, ens hagués agradat amb menys violència 
envers les dones, amb menys pobresa energètica, 
amb menys població aturada, i amb l’Auditori i 
els nous Mercats Municipals en estat avançat de 
realització.

Així ho reflectíem en els nostres compromi-
sos electorals l’any 2015. Tindrem, però, uns pres-
supostos 2019 amb contenció de la pressió fiscal, 
amb lleugera reducció del deute, amb previsió de 
generar més ocupació, i amb previsió d’inversions 
inferiors al 2018, per atendre les necessitats del 
moment que caldrà acordar entre els diferents 
grups polítics. L’equip de govern ha decidit encer-
tadament mantenir el compromís contret amb el 
Partit Demòcrata PDeCAT en començar la legis-
latura pel que fa a inversions i actuacions socials 
relacionades amb els pactes per a la Pobresa i per 
la Reactivació Econòmica i la Ocupació de Qualitat 
i amb la millora d’infraestructures. Acords que 
ens permetran realitzar entre d’altres en aquest 
2019 la millora del carrers Emili i Juncadella en 
els seu tram inicial i del carres Ignasi Iglesias. 
També es continuarà avançant en els estudis i 
treballs tècnics finançats pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya relacionats amb el perllongament de la 
línia L3 de metro fins a Esplugues. Amb anhels de 
Pau i Llibertat i d’un comerç espluguí força actiu 
en aquestes dates claus pel sector, us desitjo que 
passeu unes molt bones festes de Nadal.
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CUP

Hem pres la humil 
decisió de no retrocedir
Les denúncies per violació a Catalunya han augmentat 
el 36% durant els primers mesos del 2018.

Només a L’Hospital Clínic s’atén més d’una agressió 
sexual al dia. Gairebé una de cada deu dones ateses ha 
patit un atac en grup.

Les víctimes –dones (91,5%) i homes (8,5%)– han 
estat agredides, sempre, per homes.

Aquestes són dades facilitades pel servei 
d’urgències de l’Hospital Clínic, publicades aquest pas-
sat mes de novembre.

Hi ha qui diu que la culpa de l’augment d’agressions 
és el fet de donar-les a conèixer i fer-les visibles... Però 
no. La culpa de les agressions és l’agressor. Punt.

Un agressor que, fins fa ben poc, actuava amb la 
seguretat i la impunitat del tabú, del “segur que no de-
nuncia perquè, si ho fa, ningú la creurà”... És això, el que 
ha canviat, i estem disposades a seguir cridant més fort 
que mai, que no estem soles, que és igual com de curta 
fos la faldilla, que no hi ha excuses, que ens volem vives, 
amb vides dignes, i ens volem lliures. I estem decidides 
a no retrocedir, ni un mil·límetre.

-----------------------
D’altra banda, ja ho tenim aquí;
Ara moltes veïnes se’ns acosten, posant-se les 

mans al cap, per la monstruositat del centre comercial 
i les afectacions que tindrà al municipi...

Jo convidaria a fullejar els articles antics dels grups 
municipals a El Pont, com per exemple, els del febrer 
del 2017.

- Col·lapse viari.
- Enfonsament del petit comerç local; sense opcions 

a competir amb les grans superfícies. Cada cop és més 
impossible circular (i ja no diguem aparcar) pels princi-
pals eixos comercials del centre, ja que les poques places 
d’aparcament van desapareixent. En canvi, les grans su-
perfícies i els centres comercials ofereixen aparcament 
gratuït als clients... És aquesta la manera d’incentivar 
i afavorir el petit comerç, per part del govern del PSC?

- Especulació urbanística; les butxaques ben plenes 
per uns pocs, mentre la resta patim l’encariment dels 
preus de lloguer dels pisos, que els fan del tot inacces-
sibles.

- Precarietat laboral; actualment el PAC s’ha con-
vertit en un servei d’ocupació dedicat gairebé en exclusiva 
a cobrir les necessitats del centre comercial, ja que més 
del 90% de les feines que ofereixen provenen d’aquest, 
amb sous que gairebé mai arriben als 1.000 € nets men-
suals.

Des de la CUP Esplugues seguirem denunciant 
aquest pla urbanístic especulatiu que ens expulsa de 
casa nostra... Perquè contra el Pla CAUFEC no està tot 
fet! Organitzem-nos!

CE
Julián Carrasco

Presupuesto 2019 

Canviem Esplugues apuesta por un modelo de ciudad 
que sea un espacio de proximidad, en el que las perso-
nas podamos decidir en todos los asuntos comunes.

En este sentido, nuestras propuestas tienen que 
ver con la mejora de la vida de la ciudadanía y con la 
defensa de los derechos: a la vivienda digna, al trabajo 
no precario, a los servicios públicos de calidad y de 

acceso universal, a unas pensio-
nes públicas dignas. 

Del análisis pormenoriza-
do de los diferentes capítulos de 
2019, hemos considerado que 

algunas partidas son contradictorias con nuestras 
propuestas y con nuestro modelo de ciudad, algunas 
discrepancias:

En el capítulo Inversiones nos encontramos con 
la partida de 3.051.622 € para el Teatro Auditorio, una 
asignación que consideramos excesiva. 

La partida en asistencia y servicios sociales, si 
bien se ha incrementado, la continuamos consideran-
do insuficiente, dadas las características de nuestra 
población y el elevado nivel de personas mayores que 
requieren ayuda para mantener su autonomía y su 
calidad de vida.

También el incremento de la asignada a las horas 
extras es contradictorio con nuestra defensa de plan-
tilla estable y con un horario establecido por convenio. 

La presentación de este Presupuesto es una 
propuesta unilateral del equipo de gobierno, ya que 
ha sido elaborada sin la participación real del resto 
de grupos.

A pesar de las anteriores consideraciones, valo-
ramos positivamente la posibilidad que hemos tenido 
para presentar propuestas en ésta última etapa.

La aceptación, con la inclusión de una partida de 
500.000 € destinada a compra de vivienda para alqui-
ler social, nos llevó a las siguientes consideraciones 
sobre el sentido de nuestro voto:

Durante el período de octubre 2017 a octubre 
2018 hemos registrado 246 peticiones de vivienda de 
protección oficial y 400 de ayuda al alquiler. Un total 
aproximado de 650 familias de Esplugues han sido 
solicitantes de una manera u otra, aunque el Ayun-
tamiento no tenga competencias directas en materia 
de vivienda.

La posibilidad de atender algunas de las peti-
ciónes de estas familias y de mejorar sus condicio-
nes de vida, representa un cambio cualitativo que ha 
determinado el voto positivo de Canviem Esplugues 
a los presupuestos.

Per contactar amb 
els Grups Municipals 
de l’Ajuntament:

PSC
esplugues.socialistes.cat

psc@esplugues.cat

Cs
baixllobregat.ciudadanos-cs.org/

category/esplugues-de-llobregat

esplugues@ciudadanos-cs.org

ERC 
www.esquerra.cat/esplugues

esplugues@esquerra.org

PP
www.ppcatalunya.com

popularesESPLUGUES@gmail.com

ICV-EUiA
www.iniciativa.cat/esplugues

icv@esplugues.cat

PDECAT
www.partitdemocrata.cat

pdecat@esplugues.cat

CUP
espluguesdellobregat.cup.cat

esplugues@cup.cat

CE
juliancarrasco@esplugues.cat

Canviemesplugues@gmail.com




