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La ciudad 
celebra el Día 
Internacional 
de la Mujer

Els usuaris del Complex Esportiu Mu-
nicipal La Plana ja poden fer servir 
la sala de fitness que s’ha habilitat a 
la primera planta de l’equipament. 
Compta amb una setantena d’apa-
rells cardiovasculars i de musculació 
i pot acollir un centenar de persones 
alhora. També s’ha obert una sala 
per practicar ciclisme en sala.

la novetat

Obre la sala 
de fitness del 
Complex Esportiu 
Municipal  
La Plana

[ El Pla de residències que l’A-
juntament va dissenyar ara fa 
quatre anys comença a fer-se 
realitat, amb l’obertura, ja 
concretada o imminent, de 
la residència psicogeriàtrica 
que l’orde de Sant Joan de 
Déu ha fet al carrer Via Au-
gusta; de la llar-residència per 
a persones amb discapacitat 
psíquica promoguda per la 
Fundació Finestrelles; del 
centre, també per a persones 
amb discapacitat psíquica, 
que la Generalitat ha habi-
litat al carrer Pablo Picasso, 
a Can Vidalet; i del centre 
d’acollida per a dones vícti-
mes de violència de gènere. 
Els quatre equipaments s’han 
fet en solars o locals cedits per 
l’Ajuntament. ]

[ L’Orde 
Hospitalària 
de Sant Joan 
de Déu ha 
construït aquesta 
residència, en 
conveni amb 
l’Ajuntament 
d’Esplugues, 
al carrer Via 
Augusta 

OBREN A LA CIUTAT 
UNA RESIDÈNCIA 

PSICOGERIÀTRICA, DUES 
PER A PERSONES AMB 

DISCAPACITAT PSÍQUICA 
I UNA PER A DONES 

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA  
DE GÈNERE

pàgines 4 i 5

El Pla de residències impulsat per 
l’Ajuntament comença a fer-se realitat
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• Temperatura màxima més alta:
19,5 graus (16 febrer) 

• Temperatura mínima més baixa:
2,3 graus (25 febrer)

• Major velocitat del vent
51,5 km/h (26 febrer)

• Dia més plujós: 
6,1 litres (21 febrer)

Període:  febrer 2006. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteorològica d’Esplugues  
(http..//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

dades meteorològiques

consells municipals

Gent gran

Reunió del 9 de febrer
Lectura d’un resum del llibre 

Consells pràctics que va editar la 
Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología l’any passat. Les 
entitats de gent gran (esplais, 
casals, clubs, residències) en 
tindran còpies per qui  estigui 
interessat. S’anuncien les dates de 
les activitats del primer trimestre 
d’enguany (Carnestoltes i visites 
al Museu de Cera).

S’informa que els integrants de 
les juntes dels esplais municipals 
(El Gall, Can Clota i Centre-La 
Plana) han assistit a un seminari, 
organitzat per la Diputació de 
Barcelona, per explicar-los com 
gestionar els seus centres.El 
seminari s’ha fet al Centre Mu-
nicipal Puig Coca. D’altra banda, 
s’anuncia que l’aula d’informàtica 
de l’Esplai Centre-La Plana està 
tenint molt èxit entre les persones 
grans. Nou persones hi assisteixen 
habitualment.Quan arribin els tres 
ordinadors anunciats per a l’Esplai 
del Gall s’hi farà una altra aula. 
Expliquen també l’inici de dos 
nous grups d’informàtica al Centre 
Municipal Puig Coca, els dimecres 
de 16 a 17 i de 17 a 18 h. També 
s’informa de la realització de 
xerrades sobre riscos a la llar, que 
s’impartirà el 20 d’abril, en el marc 
del Consell. La reunió s’acaba amb 
diferents precs i preguntes,  com 
la porta d’emergència a l’Esplai 
Municipal del Gall i la possibilitat 
d’oferir xerrades sobre el projecte 
Estela de SOS Galgos.

Joventut

Reunió del 25 de gener
S’analitza el funcionament 

de les aules d’estudi. S’informa 
de l’estat de les obres de l’espai 

juvenil (Re)molí, que podrien 
estar enllestides el proper estiu. 
S’anuncia la celebració de la Tro-
bada d’Estudiants.

Solidaritat

Reunió del 9 de març
Els assistents concreten que la 

6a Festa de la Solidaritat i la 3a Fes-
ta del Comerç Just se celebraran el 
dia 27 de maig, d’11 del matí a 7 
de la tarda, a l’exterior del Casal de 
Cultura Robert Brillas. Es comenta 
una sol·licitud del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament 
en relació a la campanya d’emer-
gència que han engegat per les 
inundacions als campaments de 
refugiats sahrauís. Consisteix a 
reduir els efectes negatius de les 
inundacions sobre la població i 
impulsar la reconstrucció d’infra-
estructures. S’hi destinen 5.000 
euros del pressupost municipal 
de solidaritat en concepte d’emer-
gències. Recorden que el termini 
per a la petició de subvencions en 
matèria de cooperació per a 2006 
finalitza el 31 de març. Distribuei-
xen entre els assistents la revista 
Sud-Cooperació Sindical Interna-
cional, editada per la Fundació 
Josep Comaposada; anuncien una 
jornada sobre Nicaragua a Girona; 
expliquen la campanya Esplugues 
recorda Txernòbil 1986-2006 i 
anuncien dos esdeveniments: el 
seminari Resolució pacífica de con-
flictes (23 i 30 de març i 6 d’abril al 
CC La Bòbila) i el Sopar de la Fam 
(21 de març, al Casal de Cultura 
Robert Brillas). També anuncien 
un projecte de cooperació amb 
Argentina i la realització d’una 
manifestació contra la guerra, a 
Barcelona (18 de març).

Propera reunió: 11 de maig, a 
les 7.30 del vespre, al saló de Plens 
de l’Ajuntament.

Si en acabar de llegir la revista no desitja guardar-la, li preguem que la dipositi al contenidor 
de paper per reciclar (contenidor blau). GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

serveis

telèfons d’interès
Punt d’Atenció al Ciutadà (tel. gratuït) ..................................... 900 30 00 82
Ajuntament ............................................................................... 93 371 33 50
Centre Sociocultural Molí-Cadí/ Punt d’Atenció de Can Vidalet 93 371 02 66
Policia Local d’Esplugues ................................................. 092/93 371 66 66
Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà) ........... 091/93 261 90 91 
Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal ..................................... 93 473 14 10
Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric .......................... 93 473 44 12
Complex Esportiu La Plana ...................................................... 93 480 27 18
Poliesportiu Les Moreres ......................................................... 93 473 19 21
Poliesportiu Can Vidalet ........................................................... 93 372 92 52 
L’Agència .............................  93 473 52 20 /c.e.: agencia1@ajesplugues.es
L’Agència Can Vidalet  .......... 93 372 97 06/c.e.: agencia2@ajesplugues.es
Equip Serveis Socials Centre ..................................................  93 372 04 16
Equip Serveis Socials La Plana ..............................................  93 372 04 16
Equip Serveis Socials Can Vidalet ........................................... 93 371 02 66
Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i Centre, escoles de mú-
sica i ceràmica, OMIC, Ocupació)  ........................................... 93 372 04 16
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues ......................................... 93 371 91 19
Biblioteca La Bòbila .................................................................. 93 480 74 38
Oficina Mpal. d’Inf. al Consumidor (OMIC) ....... 93 372 04 16/ 93 371 02 66 
Recollida de mobles i trastos vells ..................................900 30 00 82(PAC)
Oficina d’Ocupació de la Generalitat ........................................ 93 470 58 42
Bombers (L’Hospitalet) —urgències— .....................................................112
Organisme de Gestió Tributària ............................................... 93 473 46 88
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1  ................................ 93 371 49 66
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 ................................. 93 473 64 52
Jutjat de 1a Inst. i Instr. núm. 3 i de violència sobre la dona ........ 93 553 85 90
Registre Civil  ........................................................................... 93 473 81 65
Registre de la Propietat ............................................................ 93 372 34 00
Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat) ...................93 666 73 11
ABS Lluís Millet (ambulatori) .................................................... 93 470 29 29
ABS La Bòbila (ambulatori) ...................................................... 93 473 15 69 
Centre de Tractament de l’Alcoholisme ................................... 93 473 21 30
Hospital St. Joan de Déu ......................................................... 93 280 40 00
Creu Roja Esplugues ............................................................... 93 371 82 02
Urgències mèdiques ............................................................................... 061
Aigües BCN    900 710 710 (atenció de 8 a 20 h)/ 900 700 720 (avaries 24 h)
Inform. Gas Natural ................................................................... 902 250 365
Endesa (ENHER/ FECSA) ....................................................... 902 50 77 50
Informació transports metropolitans ........................................................ 010
Oficina de Comerç d’Esplugues ............................................... 93 372 04 16
Deixalleria de la Fontsanta ....................................................... 93 371 57 46
Museu Can Tinturé  .................................................................. 93 470 02 18
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Lorenzo
Palacín

Badorrey
Alcalde d’Esplugues

Una ciudad amable para todos“Estem treballant 

per fer d’Esplugues 

una ciutat més 

accessible (...) 

properament 

s’instal·laran 180 

dispositius per tal 

que les persones 

invidents puguin 

tenir autonomia 

en els seus 

desplaçaments”

Una ciutat amable per a tothom

Estamos trabajando para hacer de Esplugues 

una ciudad más accesible, donde todas las 

personas se puedan mover con facilidad y, al 

mismo tiempo, damos  prioridad a las personas que 

se desplazan a pie, vigilando especialmente que 

aquéllas que tienen una movilidad reducida, ya sea 

por la edad, porque van con un carro de la compra o 

un cochecito de bebé, o bien tengan una disminución 

física. En esta línia de actuación, próximamente se 

instalarán en 90 cruces de la ciudad unos 180 disposi-

tivos para que las personas invidentes puedan tener 

autonomía en sus desplazamientos y, mediante un 

mando a distancia, puedan cruzar dferentes calles, 

entre otros Laureà Miró y la avenida Cornellà.

Son actuaciones como ésta las que contribueyen 

a hacer de la nuestra una ciudad amable y 

agradable para vivir en la que, efectivamente, 

también tenemos a nuestro alcance muchos equipa-

mientos públicos que, sin duda, nos hacen la vida más 

còmoda. Las guarderías municipales son seguramente 

uno de esos equipamientos fundamentales para las 

familias con niños y niñas de menos de 3 años.  Y, 

conscientes de  la función que juegan para ayudar 

a conciliar vida laboral y familiar, hemos hecho una 

fuerte apuesta para poner en marcha la nueva guar-

dería en Montesa, en la calle  Serra del Montsec.

D urante estas próximas semanas, tienen lugar 

los diferentes plazos para las preinscripcio-

nes escolares de cara al curso próximo. La 

correspondiente a primaria y secundaria es del 21 de 

marzo al 3 de abril, con una clara apuesta desde el 

consistorio por una educación pública de calidad; a 

primeros de mayo se abrirá el periodo de inscripción 

para las guarderías y, por ello, tenemos previsto que 

el próximo curso  escolar la nueva guardería ya esté 

en funcionamiento. De esta manera, podremos dar 

un servicio de calidad y que responde a la demanda 

real con las 367 plazas de guardería que en conjunto 

ofreceremos para el curs 2006-2007 en los tres centros 

municipales y en la dependiente de la Generalitat; 

una oferta que se complementa con  la que disponen 

las guarderías de titularidad privada. 

Estem treballant per fer d’Esplugues una ciutat 

més accessible, on tothom es pugui moure 

amb facilitat i, al mateix temps, donem prio-

ritat a les persones que es desplacen a peu, vigilant 

especialment que aquelles persones que tenen una 

mobilitat reduïda, ja sigui per l’edat, perquè van 

amb un carretó de la compra o un cotxet d’infants, 

o bé tinguin una disminució física. En aquesta línia 

d’actuació, properament s’instal·laran a 90 cruïlles de 

la ciutat uns 180 dispositius per tal que les persones 

invidents puguin tenir autonomia en els seus despla-

çaments i, mitjançant un comandament a distància, 

puguin creuar diversos carrers, entre d’altres Laureà 

Miró i l’avinguda Cornellà.

Són actuacions com aquesta les que contribu-

eixen a fer de la nostra una ciutat amable i 

agradable per viure-hi on, efectivament, tam-

bé tenim a l’abast molts equipaments públics que, 

sens dubte, ens fan la vida més còmode. Les escoles 

bressol municipals són, segurament, un d’aquests 

equipaments fonamentals per a les famílies amb nens 

i nenes de menys de 3 anys. I, conscients d’aquesta 

funció que juguen per ajudar a conciliar vida laboral 

i familiar, hem fet una forta aposta per posar en 

marxa la nova escola bressol municipal a Montesa, 

al carrer Serra del Montsec.

D urant aquestes properes setmanes, tenen 

lloc els diferents terminis per a les preins-

cripcions escolars de cara al curs vinent. La 

corresponent a primària i secundària és del 21 de març 

al 3 d’abril, amb una clara aposta, des del consistori, 

per una educació pública de qualitat; i a primers de 

maig, s’obrirà el període d’inscripció per a les escoles 

bressol i, per això, tenim previst que al proper curs 

escolar la nova escola bressol ja estigui en funciona-

ment. D’aquesta manera, podrem donar un servei 

de qualitat i que respon a la demanda real amb les 

367 places d’escola bressol que en conjunt oferirem 

per al curs 2006-2007 als tres centres municipals i 

a la depenent de la Generalitat; una oferta que es 

complementa amb les que disposen les guarderies 

de titularitat privada. 
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[ El Plan de Equipamientos Residen-
ciales para colectivos que necesitan 
una atención especial va plasmán-
dose, poco a poco. Algo más de tres 
años después de haberse diseñado, 
hasta cuatro de estas instalaciones 
son prácticamente una realidad y las 
obras de otras dos podrían comen-
zar antes de finales de año.

El primer equipamiento en en-
trar en funcionamiento es el centro 
de acogida para mujeres víctimas 
de violencia de género, cuya cons-
trucción, en un edificio cedido por 
el Ayuntamiento, ha sido llevada a 
cabo por la Generalitat. Contiene 
ocho unidades de acogida para mu-
jeres y sus hijos/hijas. Esta residencia 
es un lugar de estancia temporal, 
de unos dos o tres meses, que sirve 
para que las víctimas de violencia 
doméstica puedan reestabilizar su 
vida y emprender una nueva vida. 
La misma prudencia que hace que la 
ubicación del equipamiento no sea 
publictada hace que las personas 
que se alojan en el equipamiento 
sean preferiblemente de fuera de 
Esplugues.

Otros dos equipamientos, la re-
sidencia psicogeriátrica promovida 
por Sant Joan de Déu y el hogar-re-
sidencia de la Fundació Finestrelles, 
están funcionando de manera par-
cial y su inauguración está prevista 
para las próximas semanas. Ambas 
están ubicadas en terrenos que el 
Ayuntamiento les ha cedido, en la 
calle Via Augusta, en el barrio de 
La Mallola, y entre Països Catalans, 
Sometents i Melcior Llavinés, junto 
al edificio Nestlé. 

La residencia psicogeriátrica 
para personas con trastorno men-
tal compensado promovida por 
los servicios de salud mental  de la 
Orden Hospitalaria de Sant Joan 
de Déu ofrecerá, cuando esté en 

Las residencias promovidas por Sant Joan de  
Déu y la Fundació Finestrelles y las de acogida  
para mujeres y discapacitados psíquicos, a punto 

[ Tres imágenes 
de la residencia 
psicogeriátrica 
que la Orden 
Hospitalaria 
de Sant Joan 
de Déu ha 
construido en 
convenio con el 
Ayuntamiento 
y que 
inaugurará 
en breve en 
la calle Via 
Augusta,  
en el barrio  
de La Mallola

[ En estos terrenos de la av. Lluís Companys, la Fundació F. 
Llobet construirá una nueva residencia, cuyas obras podrían 
comenzar este año

EL CENTRO DE ACOGIDA 
A MUJERES (Y SUS HIJOS  

E HIJAS) VÍCTIMAS  
DE VIOLENCIA  

DE GÉNERO HA ABIERTO 
YA SUS PUERTAS

pleno funcionamiento, cuatro ti-
pos de servicio: larga estancia (89 
plazas), media estancia para agu-
dos y posibles descompensaciones 
(12), hospital de día (25 plazas) y 
hogar-residencia asistida (30 pla-
zas). El edificio, que destaca por  
su aspecto compacto exterior y  
por su luminosidad y confortabi-
lidad interiores, será una de las 

ESTOS CENTROS HAN 
SIDO CONSTRUIDOS 

EN CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE 

ESPLUGUES EN TERRENOS 
O EDIFICIOS CEDIDOS POR 

EL CONSISTORIO
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ESTÁN A PUNTO DE 
INAUGURARSE LAS 
RESIDENCIAS  QUE 

HAN PROMOVIDO LA 
ORDEN DE SANT JOAN 

DE DÉU Y LA FUNDACIÓ 
FINESTRELLES  

EN SENDOS SOLARES 
CEDIDOS POR EL 
AYUNTAMIENTO

LAS OBRAS DEL CENTRO 
QUE IMPULSARÁ LA 
FUNDACIÓ FÈLIX 

LLOBET, EN CONVENIO 
CON EL AYUNTAMIENTO 
Y CON LA GENERALITAT, 

EN LA AVENIDA LLUÍS 
COMPANYS, PODRÍAN 
INICIARSE EL PRÓXIMO 

VERANO 

Vidalet, y tendrá una capacidad 
máxima de 16 personas, con pre-
ferencia para los vecinos de Es-
plugues. Será gestionado por una 
empresa del sector, de acuerdo 
con los criterios que establece la 
Generalitat de Catalunya.

Inicio en 2006

Los dos equipamientos cuyas 
obras podrían empezar durante 
2006 son la residencia asistida de 
la avenida Lluís Companys y la 
clínica-centro médico de la mu-
tua Fiatc. La primera, un centro 
asistido para gente mayor que se 
ubicará en un terreno cedido por 
el Ayuntamiento en la avenida 
Lluís Companys, entre La Mallola 
y Ciutat Diagonal, contará con un 
total de 100 plazas, la mitad de 

residencia la promueve la Fundació 
Fèlix Llobet, que ya gestiona, en 
Esplugues, una residencia, en la 
avenida Isidre Martí, y dos centros 
de día, El Xiprer, en la calle Juli 
Garreta, en el barrio del Gall, y 
Can Vidalet, en la calle Verge de 
la Mercè.  La clínica-centro médi-
co de Fiatc estará en la calle Sant 
Mateu. El proyecto inicial incluía 
la construcción de una residencia 
geriátrica anexa, que de momento 
se pospone.

Finalmente, la empresa Mu-
tuam promueve una residencia 
asistida para gente mayor, con 100 
plazas y 80 apartamentos tutelados 
y asistidos para gente mayor, muy 
cerca de la plaza Constitució. Está 
previsto que la residencia entre 
en funcionamiento a principios 
de 2008. ]

[ Cuatro asistidas de la residencia de la Fundació Finestrelles, en una de las aulas para talleres 
que se han habilitado en el nuevo centro

[ A la izquierda, el edificio que acoge la residencia promovida por la Fundació Finestrelles, en convenio con el Ayuntamiento. 
A la derecha, las dependencias en las que se llevarán a cabo las actividades del taller ocupacional

referencias asistenciales de la zona.
El hogar residencia promovido 

por la Fundació Pro Disminuïts 
Psíquics Finestrelles se encuentra 
parcialmente en funcionamiento. 
De momento, acoge a las personas 
que  vivían en la casa que la entidad 
tenía en la calle  Juan de la Cierva 
de Finestrelles. Cuando esté en 
pleno funcionamiento dará cabida 
a un total de 24 hombres y mujeres 
con discapacidad psíquica. El equi-
pamiento, diseñado con criterios 
de accesibilidad, sostenibilidad y 
confortabilidad —hay que recordar 
que las personas residentes lo son 
por un largo periodo de tiempo y 
se trata de que se encuentren como 
en casa—, se complementará con 
un taller ocupacional, en el que 
48 asistidos harán terapia laboral 
y personal. 

El otro equipamiento que está 
a punto de ponerse en marcha 
será un hogar para personas con 
discapacidad psíquica. Ha sido 
construido por la Generalitat en 
el local que hasta hace unos años 
ocupaba la guardería Montserrat, 
en la calle Pablo Picasso de Can 

las cuales serán de gestión pública 
de acuerdo con los baremos que 
acuerda el departamento de Bien-
estar y Familia de la Generalitat y la 
otra mitad de gestión privada. Esta 
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La preinscripció 
escolar de primària 
i secundària es fa del 
21 de març al 3 d’abril
[ Les famílies amb fi lls que durant 
el curs 2006-2007 han de fer P3 
d’educació infantil, primer curs 
de primària o primer curs d’Ense-
nyament Secundari Obligatori, o 
que, simplement, vulguin canviar 
de centre, han de tenir en compte 
que durant aquests dies, del 21 
de març al 3 d’abril, és obert el 
termini per a la preinscripció per 
cursar estudis d’educació infantil, 
primària i secundària durant el 
curs 2006-2007.

Les sol·licituds de preinscripció 
han de lliurar-se a l’escola escollida 
com a primera opció, és a dir, aque-
lla en què es desitja que l’infant o 
jove estudiï a partir del curs que 
ve. A l’imprès, a més de les dades 
personals del futur alumne, s’han 
d’especifi car les escoles o instituts 

alternatius on  voldria matricular-
se, en cas que no fos acceptada la 
seva sol·licitud inicial.

Aquet període de preinscripció 
afecta només els centres d’infan til, 
primària i secundària. La de les es-
coles bres sol pú bliques serà del 2 al 
15 de maig;  la de ba txillerat i cicles 
formatius de grau mitjà, del 15 al 
26 de maig; i la dels cicles de grau 
superior, de l’1 al 9 de juny. ]

LES SOL·LICITUDS S’HAN 
DE LLIURAR ALS CENTRES 

PÚBLICS O CONCERTATS 
ESCOLLITS COM 

A PRIMERA OPCIÓ

Una de les imatges de la campanya municipal de suport a 
l’escola pública, coincidint amb el període de preinscripció
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[ L’Institut d’Ensenyament de Se-
cundària Joaquim Blume acaba de 
celebrar el seu quinzè aniversari. 
L’acte central va ser el 21 de febrer 
passat, dia en què es va inaugurar 
una exposició dedicada al mític 
gimnasta català que dóna nom al 
centre i una xerrada sobre la figura 
d’un dels millors esportistes del 

segle XX, que va morir víctima d’un 
accident d’aviació l’any 1959.

L’exposició, inaugurada per 
l’alcalde, Lorenzo Palacín, el direc-
tor del Consell Català de l’’Esport, 
Ignasi Doñate, i el director de l’IES 
Blume, Víctor Cantos, presentava 
un recull d’imatges de la trajectò-
ria personal, familiar i esportiva 
del gimnasta. Algunes aportacions 
d’objectes per part de la família, 
d’amics i d’institucions permetien 
un apropament des del present 
fins a les condicions esportives, 
certament mediocres, que envol-

taren Blume durant la seva vida 
esportiva. A la inauguració hi van 
assistir dues germanes de Joaquim 
Blume, entre altres familiars.

Fundat en època  
preolímpica

L’institut va ser fundat l’any 
1991, en època preolímpica, 
amb l’objectiu d’oferir estudis 
de secundària i batxillerat als 
esportistes becats a la residència 
Blume pel Consell Català de l’Es-
port a petició de les federacions 
catalanes o espanyoles, i, així, 
poder compaginar la pràctica 
esportiva i els estudis reglats, en 
un règim d’equilibri. L’any 2000 
va incorporar, en règim obert, el 
cicle formatiu de grau superior 
d’animació d’activitats físiques i 
esportives. 

Actualment, 175 alumnes cur-
sen els seus estudis de secundària i 
60 el cicle formatiu de grau supe-
rior. L’institut va rebre l’any 1996 
el premi Joaquim Blume dels Pre- 
mios Nacionales del Deporte, con-
cedits pel Consejo Superior de De-
portes, pel seu suport a l’esport. ]

[ En el centre de la imatge, una de les germanes de Blume

L’institut de secundària 
Joaquim Blume celebra  
el quinzè aniversari
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Els instituts acullen tallers 
sensibilitzadors de prevenció 
de la violència de gènere
[ Moltes vegades, quan es parla de 
la problemàtica de la violència de 
gènere, hom es pregunta com s’era-
dica de la nostra societat. Una de 
les opcions que es planteja sempre 
és l’educació i la sensibilització dels 
més joves. I dit i fet. L’Ajuntament 
d’Esplugues ha decidit promoure’n 
la realització d’un taller, adreçat 
als alumnes de tercer i quart curs 
d’ESO. Els quatre instituts públics, 
Severo Ochoa, Joanot Martorell, 
La Mallola i Joaquim Blume, han 
acceptat la proposta i estudiants 
seus l’han seguit durant els mesos 
de febrer i març.

L’activitat s’estructura en tres 
parts: una breu presentació sobre 
què és la violència de gènere i com 

afecta la relació des de l’inici de 
les noves parelles; una sessió de 
videofòrum, amb una projecció 
curta que reflecteix la problemàtica 
i que marca les idees generals a 
tractar i les analitza conjuntament 
a posteriori; i un debat participatiu 
de l’alumnat. 

L’Ajuntament també ha ofert 
al professorat la possibilitat de 
realitzar una sessió de treball per 
facilitar materials d’anàlisi i reflexió, 
que permetin desenvolupar les 
sessions de tutoria si es considera 
adient i compartir una estratègia 
d’intervenció preventiva. En total, 
uns 450 alumnes han seguit els 
tallers en les 18 sessions realitzades 
als quatre instituts. ] 

[ Un dels tallers realitzats a l’IES Severo Ochoa

El Bus de les Professions 
va aparcar a Esplugues del 
27 de febrer al 2 de març
[  El Bus de les Professions va es-
tar a Esplugues del 27 de febrer 
al 2 de març i va ser visitat per 
estudiants de la nostra ciutat. 
Durant una setmana, va quedar 
estacionat a la plaça Catalunya 
per donar als qui el van visitar 
tota la informació sobre les pos-
sibilitats que ofereix el sistema 
educatiu, principalment la for-
mació professional específica 
i els corresponents cicles for-
matius que es poden estudiar 
a Catalunya. 

La seva oferta és especial-
ment interessant per als alum-
nes de quart curs d’ESO i segon 
de batxillerat, perquè és un 

moment educatiu de canvi i els 
estudiants han d’escollir quin 
ha de ser el seu futur acadè-
mic. A l’interior del Bus de les 
Professions hi ha una exposició 
de treballs, objectes, maquetes 
i maquinària que serveixen per 
conèixer de prop els diferents 
cicles formatius de l’FP espe-
cífica. Entre els mitjans amb 
què compta aquest vehicle tan 
especial  hi ha una aula d’audi-
ovisuals que permet saber les 
característiques de la formació 
professional, una aula d’orien-
tació i equips informàtics on 
els visitants poden fer les seves 
pròpies consultes. ] 

[Alumnes de l’IES La Mallola, amb l’alcalde
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DURANTE ESTOS ÚLTIMOS DIAS LA POLICÍA LOCAL ha reci-
bido varias llamadas telefónicas de personas que informan y 
denuncian que están recibiendo llamadas telefónicas, desde 
un número de teléfono oculto, por alguien que se identifica 
como comercial de una empresa de seguridad. Esta persona 
utiliza un tono alarmante al dirigirse a sus interlocutores pre-
tendiendo infundirles temor, afirmando falsamente que en el 
entorno de sus domicilios se están produciendo robos en los 
domicilios. Acto seguido les ofrece la posibilidad de contratar 
un sistema de alarma y, para ello, somete al interlocutor a una 
batería de preguntas que no parecen propias de un comercial 
que pretende ofertar un sistema de alarma, sino que más bien 
apuntan a un afán por obtener información sobre las medidas 
de seguridad de su vivienda, horarios de permanencia en los 
domicilios, profesión...

Ante esta situación se recomienda:
• En caso de duda, no contestar a las preguntas que nos 

formulen relacionadas con las medidas de seguridad con que 
cuenta nuestro domicilio.

• No informar sobre nuestros horarios de ausencia, hábitos 
de vida, número de integrantes de la unidad familiar...

• Si existe un verdadero interés comercial por ofertar un 
sistema de alarma, el comercial no tendrá ningún inconveni-
ente por mantener una entrevista personal, si fuera el caso, 
y usted puede aprovechar esa ocasión para exigir la debida 
acreditación.

• No permita el acceso a su domicilio sin haber exigido 
previamente la acreditación comercial y, en caso de duda, 
contactar con la empresa a la que el comercial dice pertenecer 
contrastando el número de teléfono que le puedan facilitar a 
través de cualquiera de los operadores de información telefó-
nica existentes.

• Si detecta la presencia de individuos que aparentan ob-
servar su vivienda y le infunden algún tipo de sospecha, no 
dude en avisar a la Policía intentando aportar el mayor número 
de datos que permitan la localización e identificación de los 
individuos en cuestión.

Ante cualquier duda o sospecha no dude en ponerse en 

contacto con la Policía.
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POLICIA LOCAL: 092 // 93 371 66 66
POLICIA NACIONAL: 091 // 93 261 90 91

[ El Ayuntamiento de Esplugues se 
ha adherido al nuevo Pacto por el 
Empleo, el Desarrollo Económico 
y la Cohesión Social del Baix Llo- 
bregat, que renueva el que se firmó 
en 1999. El pacto tiene como obje-
tivo mejorar la calidad del empleo 
y, con ello, lograr una mejor calidad 
de vida de los habitantes de la 
comarca. El Pacto fue firmado en 
la sede del Consell Comarcal por 
representantes de la Generalitat, 
el Consell Comarcal, PIMEC, la Con-
federació d’Empresaris del Baix 
Llobregat, UGT y CCOO. 

La consellera comarcal, Anna 
Hernández, explicó que una buena 
calidad de vida “está estrechamen-
te ligada a la consecución del pleno 
empleo mediante la creación de 
mejores puestos de trabajo para 
todos y a una mejor cohesión social 
de la comarca”. Hernández cree 
que, para ello, “es necesario que 
el Baix Llobregat incremente la 
competitividad y la productividad 
de su economía, con una apuesta 
decidida por la formación, la parti-
cipación social, la sostenibilidad y 
la innovación tecnológica”. 

Por su parte, el conseller de 
Treball, Josep Maria Rañé, explicó 
que “para conseguir un empleo de 
calidad se debe acabar con la tem-
poralidad, y una forma eficaz de 
hacerlo es mediante la formación. 
Es más probable que una empresa 

El Ayuntamiento se acoge al Pacto 
por el Empleo del Baix Llobregat

mantenga el empleo a un traba-
jador que ha sido formado para 
ese puesto que si no ha recibido 
formación”.

Mejorar la productividad

Los firmantes consideran que los 
objetivos del Pacto  —la consecución 
del pleno empleo y, a través de ello, 
una mayor cohesión social de la 
comarca— pasan por incrementar 
la competitividad y la productividad 
de su economía, con una apuesta 
decidida por la formación, la par-
ticipación social, la sostenibilidad 
y la innovación tecnológica. Los 
firmantes proponen  un conjunto 
de medidas que se han clasificado 
en cuatro ámbitos:

• Mejora de infraestructuras.

• Dinamización del tejido produc-
tivo e incremento de la competiti-
vidad basado en un modelo de 
responsabilidad social de las em-
presas.

la no-discriminación en el acceso 
y permanencia en el mercado de 
trabajo y la garantía de la cohesión 
social. ]

EL OBJETIVO ES MEJORAR 
LA CALIDAD DEL EMPLEO 

Y LOGRAR UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA DE 

LOS HABITANTES DE LA 
COMARCA

[ El 
consistorio 
vela por la 
calidad del 
empleo en 
Esplugues, 
con pactos 
como el 
comarcal 
y con la 
formación 
laboral 

• Mejora de la ocupabilidad y la 
inserción laboral de las personas 
demandantes de empleo.

• Mejora de la calidad del empleo, 
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[ El Ayuntamiento ha iniciado  
durante este mes de marzo una 
campaña destinada a conseguir que 
los vecinos y vecinas de la ciudad 
disminuyan el consumo de agua y 
energía, con el objetivo de hacer 
que el ahorro sea compatible y 
viable económica y medioambien-
talmente.

Desde el Ayuntamiento de Esplu-
gues se cree en la “nueva cultura” 
del agua y de la energía. Ésta se basa 
principalmente en que más que un 
negocio, un recurso mercantil o un 
instrumento de poder, los recursos 
naturales son un valor social impres-
cindible para nuestra supervivencia 
y calidad de vida (higiene, comida, 
confort, salud, etc.).    

Esta nueva visión convierte al 
agua y a la energía en verdaderos 
símbolos de nuestra supervivencia. 
Y esto lleva a unos cambios de 
hábitos, hacia unos usos responsa-
bles, como bienes escasos para las 
futuras planificaciones, hacia la 
sostenibilidad.

Tríptico informativo

El Pont incluye este mes un 
tríptico informativo con las ideas 
prácticas para el ahorro en casa 
y en el trabajo. En este folleto se 
aportan hasta cuarenta consejos 
para economizar en el consumo de 
agua y de energía.

Paralelamente, se han colocado 
en las dependencias municipales 
unos rótulos sensibilizando sobre 

Campaña municipal sobre 
el ahorro de agua y energía

un buen uso del agua (junto a los 
grifos) y de la energía (junto a los 
interruptores eléctricos), que serán 
entregados también a las entidades 
y asociaciones de Esplugues.

Las buenas prácticas de consu-
mo responsable de agua y energía 
pueden consultarse en www.esplu-
gues.es. ]

Consells a l’hora de contractar 
serveis de telecomunicacions 

Un 30% de les consultes rebudes per l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor  van estar relacionades  amb les 
telecomunicacions. Per tal d’evitar situacions d’indefensió 
davant de qualsevol de les empreses de telefonia que operen 
al nostre mercat, cal seguir aquests consells:
• Contractació. Abans de decidir-te, llegeix molt atentament 
les clàusules de contractació de la companyia. Es poden 
baixar directament del seu web o  demanar-ne l’enviament 
per correu. És important, perquè hi ha algunes companyies 
que inclouen clàusules abusives que poden lesionar els drets 
del consumidor/a (com les que  vinculen als seus serveis per 
un període mínim amb penalització econòmica en cas de 
sortir-ne abans).
• Signatura del contracte. Abans de signar el contracte 
cal llegir-lo molt atentament i comprovar que inclou els 
serveis contractats.
• Aparició de problemes i reacció. Un cop decidida  la 
contractació dels serveis d’alguna de les operadores de te-
lefonia, s’ha de saber que si es té qualsevol problema amb 
la companyia (manca de línia, problemes amb la connexió 
a Internet, facturació incorrecta, etc.), es pot:

1. Trucar als telèfons d’atenció al client 
2. Adreçar un escrit a través de correu certificat (amb 

acusament de recepció o burofax ) al domicili social de 
l’empresa —es pot trobar a les factures i a les clàusules de 
contractació de la companyia— manifestant la reclamació, 
exigint una solució al teu problema i avisant que en cas que 
no s’arribi a un acord sobre la seva solució es derivarà la 
reclamació als organismes de consum competents perquè 
aquests es pronunciïn al respecte.

3.  Derivar la reclamació/denúncia, si es continua amb 
problemes amb l’operadora, a l’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (es pot demanar hora als telèfons 93 
372 04 16 i 371 02 66), a qualsevol de les organitzacions 
de consumidors i usuaris, o, directament, a la Generalitat 
de Catalunya (Agència Catalana del Consum, av. Diagonal, 
403, 1r, 08008 Barcelona), aportant tota la documentació 
que la justifiqui. Un cop enviada la queixa a qualsevol dels 
organismes abans esmentats, aquests us aniran informant 
de com s’està tramitant l’expedient.
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[ Rótulos de recomendación 
para ahorrar energía y agua 
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DESDE 1999,  
EL AYUNTAMIENTO  

HACE PÚBLICOS  
SUS COMPROMISOS DE 

SERVICIO Y RINDE CUENTAS 
DE SU CUMPLIMIENTO

[ El Ayuntamiento de Esplugues 
ha comenzado a renovar los com-
promisos de servicio que tiene es-
tablecidos con la ciudadanía. Para 
completar este proceso, que se 
llevará a cabo durante los próximos 
meses, el consistorio quiere contar 
con la colaboración vecinal a través 
de los denominados Paneles de par-
ticipación ciudadana, a través de los 
cuales se quiere conocer la opinión 
y las expectativas de las personas re-
sidentes en Esplugues en diferentes 
ámbitos (ver recuadro).

El funcionamiento de los Pane-
les es el siguiente:
1. A cada participante se le entrega 
en su domicilio un primer cuestio-
nario, acompañado de un pequeño 
dossier con toda la información 
disponible del tema a tratar, para 
que dé sus opiniones y se le deja 
una semana para reflexionar y 
contestar.  Pasado este plazo se le 
recoge el cuestionario
2. Después de recoger y ordenar 
toda la información se entrega 

a cada participante un segundo 
cuestionario con todas las opinio-
nes y comentarios recogidos en 
el primero para que, después de 
conocer las opiniones del grupo, 
puedan modificar las opiniones que 
dieron en el primer cuestionario o 
mantenerse en las mismas.
3. Se da a conocer a todos los parti-
cipantes en el Panel los resultados 

finales de la consulta, así como los 
nuevos Compromisos de Servicio y 
las acciones de mejora que se em-
prenderán para alcanzar unos nive-
les de cumplimiento aceptables.

El Ayuntamiento garantiza 
totalmente la confidencialidad de 
las personas que colaboren, en un 
doble sentido: el consistorio conoce 
a las personas que integran el panel 

pero no las opiniones de cada uno, 
sino el conjunto de opiniones del 
panel; y los ciudadanos que parti-
cipan en el panel conocen todas 
las opiniones de los demás pero 
sin poder identificar quién las ha 
manifestado. Para lograr la mayor 
colaboración ciudadana posible, el 
Ayuntamiento ha remitido 7.000 
cartas a ciudadanos y ciudadanas 
solicitándoles su participación.

Desde 1999

Desde 1999, el Ayuntamiento 
hace públicos sus compromisos de 
servicio y rinde cuentas de su cum-
plimiento. Los compromisos expresan 
el nivel de calidad que los ciudadanos 
y ciudadanas de Esplugues pueden 
esperar de los servicios municipales. 
Los compromisos de servicio deben 
revisarse periódicamente con el pro-
pósito de ajustar el nivel de calidad 
que los ciudadanos esperan de los 
servicios con el nivel de calidad que 
el Ayuntamiento ofrece. ] 

LOS COMPROMISOS 
EXPRESAN EL NIVEL 

DE CALIDAD QUE LOS 
ESPLUGUENSES PUEDEN 

ESPERAR DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES

El proceso, abierto a la participación 
voluntaria de vecinos y vecinas
deben llamar al 900 30 00 82
La revisión de los compromisos de servicio con la ciudadanía es 
un proceso que el Ayuntamiento quiere hacer lo más partici-
pativo posible, con el objetivo de recibir el mayor número de 
opiniones posible. Las personas que, conociendo la existencia 
de esta revisión, estén interesadas en participar en él, deben 
llamar al teléfono gratuito de atención al ciudadano (900 30 
00 82) y comunicarlo. Serán asignadas al panel de participación 
ciudadana que más les interese:
• Panel 1. Seguridad ciudadana
• Panel 2. Tráfico y seguridad vial
• Panel 3.  Trámites administrativos —certificados, licencias...—
• Panel 4.  Atención e información al ciudadano
• Panel 5. Parques y jardines
• Panel 6. Vía pública —pavimentación, alumbrado, mobiliario 
    urbano...—
• Panel 7. Medio ambiente —recogida selectiva, limpieza vial...—
• Panel 8. Servicios culturales y deportivos
• Panel 9. Servicios sociales y de promoción del empleo
•  Panel 10. Servicios deportivos

El Ayuntamiento ampliará los 
compromisos de servicio con la ciudadanía



MARÇ DE 2006 13vida ciutadana

Txernòbil: any 20 després de l’explosió
Glaç organitza a Esplugues una desena d’activitats per recordar el major accident nuclear de la història

[ Ara fa vint anys, Txernòbil era una 
ciutat perduda en el mapa de la 
república caucàsica d’Ucraïna. Tot 
va canviar, però, el 26 d’abril, quan 
el quart reactor de la central nuclear 
d’aquesta localitat va esclatar i va 
provocar la fuita de vuit tones de 
combustible radioactiu. El resultat 
d’aquella catàstrofe va ser esfereï-
dor: 30.000 morts, 10 milions d’afec-
tats i un núvol carregat de tones de 
partícules d’elements perillosos que 
va arribar a pràcticament tota Eu-
ropa, segons denunciaren diferents 
organitzacions ecologistes.

Ara fa un parell d’anys, el músic 
espluguenc Joan Cerezo va conèixer 
en Germán, un noi de Txernòbil 
que vivia temporalment a la nostra 
ciutat, que el va posar al corrent de 
la situació viscuda a la ciutat ucraï-
nesa arran de l’accident nuclear. A 
Cerezo, la història el va impressionar 
i li va servir de font d’inspiració per 
compondre la cançó Txernòbil 2005, 
presentada amb motiu del Festival 
de Música Electrònica Iguana 2004 
d’Esplugues. Per posar-la en escena 
va acompanyar-la d’unes imatges 
que ell mateix va anar a enregistrar 
a la ciutat ucraïnesa. 

Impactat amb l’experiència

L’experiència el va impactar, 
perquè el va posar en contacte amb 
una realitat que les autoritats soviè-
tiques, primer, i ucraïneses, després, 
van voler amagar, i va pensar que 
fóra bo que aquesta realitat es co-
negués arreu. És per això que, amb 
motiu del vintè aniversari d’aquella 
catàstrofe, Joan Cerezo i l’entitat 
que presideix, la coordinadora de 
grups musicals Glaç, han decidit or-
ganitzar un seguit d’activitats que, 
amb el títol genèric d’Esplugues re-
corda Txernòbil 1986-2006, acollirà 
exposicions fotogràfiques, taules 
rodones, conferències, música i un 
acte commemoratiu.

El Casal de Cultura Robert Brillas 
acollirà del 4 al 29 d’abril les expo-
sicions Els nens de Txernòbil —17 
fotografies cedides per Greenpe-
ace— i Txernòbil 2005 —41 imatges 
realitzades per Alexander Veselsky 
i Joan Cerezo—. La inauguració 
serà el mateix 4 d’abril, a les 19.30 
hores. Nuclears i Txernòbil i Nens de 
Txernòbil i adopcions són els títols 
de les taules rodones que Glaç ha 
programat amb motiu d’aquesta 
commemoració. L’organització 
està gestionant la presència d’uns 
ponents l’aportació dels quals serà, 

sense dubte, de gran interès. Nu-
clears i Txernòbil se celebrarà el 27 
d’abril, a les 20.15 hores, i Nens de 
Txernòbil, el 20, a les 20.15 h. Tin-
dran lloc al Centre Cultural L’Avenç, 
entitat que inclourà els dos actes 
en la celebració del seu centenari. 
També a L’Avenç es farà el concert 
Músiques del món per Txernòbil, 
amb la presència d’Odracir Lavid i 
del mateix Joan Cerezo, el 29 d’abril, 
a les 10 de la nit.

La commemoració del vintè 
aniversari de l’accident nuclear serà 
el 25 d’abril,a les 11.23 de la nit, just 

vint anys després. S’encendran es-
pelmes al llac del parc dels Torrents, 
recordant les 30.000 morts; es faran 
esclatar dos coets a cada barri de la 
ciutat, per recordar les dues explo-
sions de la central de Txernòbil; es 
llegirà un manifest; es descobrirà 
una placa recordatòria d’aquest 
vintè aniversari i les emissores de 
ràdio que ho decideixin faran so-
nar el tema Txernòbil 2005 del CD 
Kievska 23, d’en Joan Cerezo.

Glaç ha editat aquest CD, que 
conté nou temes de música elec-
trònica, i el DVD Alex de Zhitomir. 
Les persones interessades podran 
adquirir-los en diferents botigues 
de la nostra ciutat i en una para-
deta que s’instal·larà al mercat 
ambulant dels dissabtes al barri del 
Gall, els dies 1, 8, 22 i 29 d’abril. Els 
diners aconseguits seran destinats 
a proveir de calefacció els orfanats 
d’Ucraïna. ]

[ Una imatge de la central nuclear de Txernòbil i del sarcòfag que protegeix el reactor que va 
esclatar el 25 d’abril de 1986

[ Joan Cerezo, a l’esquerra, acompanyat d’Alexander Veselski, 
a Txernòbil

EL CASAL DE  CULTURA 
ROBERT BRILLAS 
ACOLLIRÀ DEL 4 

AL 29 D’ABRIL LES 
EXPOSICIONS  “ELS 

NENS DE TXERNÒBIL”, 
DE GREENPEACE I 

“TXERNÒBIL 2005 “            

LA COORDINADORA  
DE GRUPS MUSICALS HA 

EDITAT UN CD  
I UN DVD DE MÚSICA 
ELECTRÒNICA, QUE ES 
PODRÀ ADQUIRIR EN 

COMERÇOS D’ESPLUGUES
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[  La dirección de los Records Guin-
ness, en Londres, ha confirmado la 
plusmarca que el peluquero esplu-
guense Mario Aragón estableció el 
21 de septiembre de 2004, durante 
la Fiesta Mayor, al convertirse en el 
profesional que más cortes de pelo 
ha realizado en 24 horas. Aragón 
realizó 229 cortes de pelo en todo 
un día. Records Guinness Londres 
ya informó telefónicamente al pelu-
quero de la confirmación del record 
meses atrás, pero la certificación 
oficial no llegó a Aragón Estilistas 
hasta hace unas semanas, firmada 

Queda confirmado el récord Guinness 
del peluquero Mario Aragón

por Sophie Whiting, responsable de 
Records Research Services. 

En el momento de la confirma-
ción, Mario Aragón ha querido acor-
darse de todo su equipo y además 
“de Ana Garrido, de Raffel Pagés 
de Esplugues por su colaboración, 

y a Verónica Piernas, por todo su 
apoyo”. También se ha acordado de 
“nuestro traductor, Miguel Ángel 
Pérez” que ha hecho posible toda 
la documentación en inglés con los 
máximos estamentos de los récords 
más famosos del mundo. ]

REALIZÓ 229 CORTES  
DE PELO EN APENAS DOCE 
HORAS, A LO LARGO DEL  

DÍA 21 DE SEPTIEMBRE  
DE 2004, DURANTE  
LA FIESTA MAYOR  

DE NUESTRA CIUDAD

[ Mario Aragón (a la derecha) y dos de sus colaboradores, 
muestran el diploma acreditativo

[ Arran d’una moció pre-
sentada per tots els grups 
municipals i aprovada per 
unanimitat, el Ple municipal 
va acordar condemnar el cop 
d’Estat a l’Argentina de l’any 
1976. Aquest 24 de març es 
compleixen 30 anys d’aquell 
esdeveniment, que va mar-
car la vida dels argentins en 
l’últim quart del segle XX. 

La moció expressava el 
suport municipal a les vícti-
mes del  terrorisme d’Estat 
i als organismes de drets 
humans que han treballat  
per la veritat i la justícia a 
l’Argentina i insta el poder 
judicial argentí que acceleri 
els processos legals contra 
els impulsors i executors 
del terrorisme d’Estat, per 
esclarir els fets, dirimir les 
responsabilitats i condemnar 
els culpables. ]

Moció de 
condemna al 
cop militar 
argentí del 1976 
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Pareu especial atenció als senyals de trànsit. No hi són per caprici,  
sinó per garantir la convivència harmònica de conductors i vianants  

a la ciutat i garantir-ne la seguretat

Realitzada una xerrada sobre la tutela de 
les persones disminuïdes psíquiques
[ Josep Tresserras, director gerent de la Fun-
dació Catalana Tutelar ASPANIAS, va oferir el 
16 de febrer passat la xerrada Incapacitació i 
tutela, dirigida  a entitats i famílies de persones 
amb discapacitat. L’objectiu de l’acte, organit-
zat per l’Ajuntament, era donar resposta a la 
preocupació que tenen molts pares de persones 
amb discapacitat: qui atendrà els nostres fills 
i filles quan faltem? El ponent va aclarir els 

conceptes d’incapacitació i tutela i va orientar 
respecte als procediments a desenvolupar per 
garantir la protecció de les persones que ho 
necessitin. Quan han estat declarades inca-
paces, les persones necessiten tenir un tutor, 
una figura que pot ser exercida per persones 
físiques o per persones jurídiques. La incapaci-
tació es pot revisar sempre que hagin canviat 
les circumstàncies que la van motivar.  ]

Sant Joan de Déu va fer 
cinc trasplantaments renals 

durant 2005

L’Hospital Sant Joan de Déu va fer cinc 
trasplantaments de ronyó durant l’any 
2005, segons va informar ara fa poques 
setmanes l’Hospital Clínic, centre amb el 
qual col·labora en aquest àmbit, a través 
del programa de trasplantaments renals. En 
total, el binomi Clínic-Sant Joan de Déu va 
arribar a la xifra rècord de 301 intervencions  
durant 2005. 

Banc ortopèdic de  
Creu Roja d’Esplugues

Creu Roja d’Esplugues ha creat un banc 
ortopèdic, per  donar suport a les persones 
que necessitin puntualment unes crosses o 
una cadira de rodes després d’un accident 
o una operació. El banc vol nodrir-se de 
material que la gent ja no el fa servir i que 
li pugui cedir de manera desinteressada. El 
servei no té cap cost i es formalitza mitjan-
çant un préstec on la persona beneficiària 
es compromet a retornar-lo en el temps 
establert i a tenir-ne cura.
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[ Esplugues ha commemorat el Dia 
internacional de la dona amb un 
programa d’activitats d’una set-
mana que ha servit per demostrar 
que les dones volem i podem. 
Durant sis dies, l’Ajuntament i les 
associacions de Dones han orga-
nitzat tot un seguit de propostes 
destinades al gaudiment, l’apre-
nentatge i la reivindicació. 

Els actes centrals es van fer 
el 8 de març, dia en què es van 
fer diferents activitats diverses, 
des de la composició d’un mural 
en què dones—i homes— de la 
nostra ciutat van expressar idees 
i propostes en favor de la igual-
tat total entre dones i homes (el 
vent va obligar a fer-ho només 
a la tarda, i no durant tot el dia, 
que era el previst), fins a la lectura 
del manifest de la celebració i 
la realització d’una conferència. 
La primera tinenta d’alcalde i 
regidora de la Dona, Pilar Díaz, 
apuntava que “hem volgut, d’una 
banda, deixar palesa l’excel·lent 
tasca que fan les associacions de 
dones d’Esplugues i el mateix 
Consell Municipal de la Dona, i 
de l’altra, explicar la feina que 
fem des de la societat i des de les 
administracions per aconseguir la 
igualtat dona-home”. 

Cristina Grisolía, experta en 
temes de violència de gènere i 
formadora, va parlar dels drets 
de les dones al món. Grisolía és in-
tegrant d’Amnistia Internacional 
Catalunya, grup Pla del Llobregat. 
El mateix dia 8 es van inaugurar 
dues exposicions, una de fotogra-
fies de dones d’Esplugues i una 
altra de l’Observatori de les Dones 
als mitjans de comunicació, Les 
paraules i les imatges transmeten 
valors, que s’han pogut veure al 
vestíbul de la casa consistorial fins 
al 15 de març. 

La mostra de l’Observatori, 

explicava què és i com funciona 
aquest organisme (vegeu pàgina 
16) amb exemples i preguntes per 
a la persona visitant que donen 
pistes de lectura crítica dels mitjans 
de comunicació, des del punt de 
vista de les dones. Consta de qua-
tre panells: el primer descriu què 
és i que fa l’Observatori; el segon 
diu qui es pensa la publicitat que 
són les dones; el tercer reflecteix 

[ Integrants 
de 
l’Associació 
de Dones del 
Gall, en una 
passejada 
pel parc de 
Can Vidalet 
que formava 
part dels 
actes 
d’aquesta 
programació

LA CELEBRACIÓ  
A ESPLUGUES DEL DIA 

INTERNACIONAL  
DE LA DONA HA INCLÒS 

L’ORGANITZACIÓ  
D’UN AMPLI PROGRAMA 

D’ACTES, DEL 3 AL 9  
DE MARÇ

[ En presència 
de l’alcalde, la 
primera tinenta 
d’alcalde i 
regidora de 
la Dona, Pilar 
Díaz, llegeix el 
manifest del 8 de 
març         

passa a la pàgina següent

[ Les rapsodes 
i les 
promotores 
del recital de 
poesia que 
es va fer a 
la biblioteca 
Pare Miquel 
d’Esplugues

Actes reivindicatius, exposicions, xerrades i
diversió demostren que “les dones volem i podem” 

la representació que els mitjans 
fan de la violència contra les dones 
i el quart mostra quan i com les 
dones són notícia. L’exposició és 
plena d’exemples gràfics i de casos 
reals que il·lustren la informació 
facilitada. Esplugues ha estat la 
primera ciutat a acollir la mostra, 
que voltarà per diferents munici-
pis a partir d’ara.

Les associacions de dones 

d’Esplugues van participar activa-
ment a la Setmana, no només amb 
la participació de les seves inte-
grants als diferents actes, sinó 
amb l’organització de diferents 
convocatòries. La del Gall va fer 
una caminada, des de la seva seu 
al carrer Josep Argemí fins al parc 
de Can Vidalet, i la conferència 
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Legislació en l’àmbit familiar, a 
carrec de Marta Argudo, advocada 
i assessora del Servei d’Orientació 
Jurídica per a Dones, del Servei de 
Promoció de Polítiques d’Igualtat 
Dona-Home de la Diputació de 
Barcelona.

L’Associació de Dones de La Pla-
na va presentar una exposició de 
treballs dels seus diferents tallers, 
al Casal (vegeu Secció d’Exposici-
ons), i la de Can Vidalet, “El Taller”, 
va fer una mena de festa, dirigida 
a les seves sòcies, tot i que oberta 
al conjunt de la ciutadania, amb 
una conferència sobre dietètica, 
a càrrec d’Anabel Urruchi, i una 
sessió de música i ball.

L’acte de cloenda, i una de les 
grans atraccions, sobretot tenint 
en compte altres experiències pre-
cedents, va ser el recital de poesia, 
en què es van escoltar versos de 
de tres autores catalanes del segle 
XX, M. Antònia Salvà, Clementina 
Arderiu i Rosa Leveroni. Aquest 
recital es va fer a la Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues. ]

dones

ve de la pàgina anterior

Avui, 8 de març de 2006, ens trobem, un cop 
més per commemorar el que des de fa ja algun 
temps, és una diada especial, el Dia Internacional 
de les dones.
Aquesta celebració ens permet recordar les 
necessitats de les dones d’avui, les mesures 
que cal incorporar a les agendes polítiques per 
tal d’aconseguir la igualtat real i insistir en la 
necessitat de treballar conjuntament.

En aquest sentit tenim l’obligació de seguir 
denunciant:
• Les múltiples discriminacions que encara pa-
teixen les dones en l’àmbit laboral. 
• Malgrat el sistema coeductatiu encara no 
s’ha aconseguit trencar totalment la repro-
ducció d’estereotips masclistes en les noves 
generacions
• La lleu incorporació de l’home a les responsa-
bilitats familiars.
• La manca de programes de difusió de les 
creacions culturals de la dona

• L’ús d’un llenguatge sexista que invisibilitza 
la aportació de les dones.
• La feminització de la pobresa 
• La doble discriminació de les dones immi-
grants
• La xifra esfereïdora de dones víctimes de la 
violència de gènere. 

Per tot això MANIFESTEM:

La necessitat:
• d’incrementar les mesures  a favor de la 
conciliació de la vida laboral, familiar, social i 
personal. 
• d’afavorir la participació política de les dones, 
per tal d’incorporar les necessitats i aportacions 
del 50 per cent de la població. 
• d’aconseguir una societat on les dones puguin 
exercir amb plenitud tots els seus drets com a 
ciutadanes. 
• d’elaborar pressupostos amb perspectiva 
de gènere en l’àmbit públic, per tal que les 

polítiques municipals donin resposta a tota la 
ciutadania
Un cop més, en el dia internacional de les dones, 
hem de recordar la feina que encara ens queda 
per tal d’aconseguir la igualtat real entre homes 
i dones  i avançar en els drets de ciutadania.

Des dels municipis seguirem treballant per assolir 
les fites i els compromisos adquirits davant la 
ciutadania. En aquest sentit, a nivell local,  s’està 
realitzant una gran feina, perquè totes i tots 
tenim molt clar que la societat que volem és una 
societat igualitària, cohesionada i solidària.

Un cop més renovem el compromís adquirit pel 
món local d’incorporar la perspectiva de gènere 
en l’agenda política, reflex de les necessitats i 
les demandes de la ciutadania. 

*Manifest llegit a Esplugues amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona, el 8 de març de 
2006

Els estudiants 
d’ESO fan art 
pensant en femení

Alumnes dels IES Severo Ochoa i 
Joanot Martorell són els autors de 
l’exposició “Art en femení”, promo-
guda pel Servei d’Informació Juvenil, 
L’Agència. Inclou 46 obres (poesies, 
dibuixos i manualitats) inspirades en 
la dona. El regidor de Joventut, José 
Blas Parra, va assistir a la inauguració 
de la mostra, instal·lada a l’edifici 
Molí (rambla V. de la Mercè, 1), fins 
al 31 de març.

LA CELEBRACIÓ  
A ESPLUGUES DEL DIA 

INTERNACIONAL  
DE LA DONA HA INCLÒS 

L’ORGANITZACIÓ  
D’UN AMPLI PROGRAMA 

D’ACTES

[ Activitats 
que va 
organitzar 
l’Associació 
de Dones 
de Can 
Vidalet,  
“El Taller”

[ Xerrades sobre legislació en l’àmbit familiar elaboració d’un mural reivindicatiu

8 DE MARÇ DE 2006, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
      “Per la igualtat, per la plena ciutadania”*
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[ L’Observatori de les Dones en els 
mitjans de comunicació ha anunciat 
un canvi en el seu funcionament i 
a partir d’ara posarà l’accent en la 
sensibilització, per conscienciar la 
societat que el tractament que les 
dones reben per part dels mitjans 
de comunicació no és el que sempre 
es desitjaria. L’Observatori vol aug-

mentar les activitats (tallers, xerra-
des, exposicions, cinefòrums...) que 
ofereix a les administracions i a les 
institucions, potenciarà l’ús del seu 
web (www.observatoridelesdones.
org) com a mitjà per difondre els 
seus treballs contra el sexisme als 
mitjans i a la publicitat i impulsarà 
la redacció d’articles que generin 
opinió entre la ciutadania.

L’Observatori de les Dones en els 
mitjans de comunicació va crear-se 
l’any 2000, fruit de la iniciativa de 
cinc ajuntaments del Baix Llobregat, 
entre els quals hi havia Esplugues. 
Durant els primers cinc anys de 
funcionament va posar l’accent a 

L’Observatori de les Dones 
posarà ara l’accent  
en la sensibilització social

[ Regidores de la Dona d’alguns municipis que impulsen 
l’Observatori. Al mig, la d’Esplugues, Pilar Díaz

tenir una visió crítica de com els 
mitjans de comunicació, tant des 
del vessant informatiu com des del 
publicitari, reflecteixen el paper de 
la dona a la societat, i ha vetllat 
especialment per un tractament 
no sexista del col·lectiu. 

En aquest temps, ha tramitat 
fins a 350 denúncies contra anuncis, 
campanyes o informacions que, pel 
seu tarannà, podien ser vexatòries 
o discriminatòries i n’ha aconseguit 
la retirada d’algunes. També ha fet 
arribar felicitacions a mitjans quan 
ha considerat que han actuat en 
benefici de la igualtat entre homes 
i dones a la societat. Actualment, 
és integrat per dotze ajuntaments 
i col·labora estretament amb l’Ins-
titut Català de les Dones, al qual 
va transferir la gestió de queixes 
i bones pràctiques, l’any 2005. 
Després d’aquest traspàs, l’Obser-
vatori pretén centrar la seva acció 
a dinamitzar l’anàlisi crítica sobre 
la representació mediàtica de les 
dones, fomentar la participació 
ciutadana i promoure indicacions 
sobre tractaments no sexistes, entre 
altres objectius. ]

L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES FIGURA 

ENTRE ELS  CINC 
MUNICIPIS FUNDADORS. 

TREBALLA PERQUÈ 
ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

TRANSMETIN UNA IMATGE 
NO SEXISTA DE LA DONA
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Festa multitudinària  
de Carnaval

Més de 500 persones van omplir la pista 
del Complex Esportiu Municipal La Plana 
el 25 de febrer, a la tarda, per assistir a 
la festa de Carnaval que l’Ajuntament 
va organitzar per a la gent gran de la 
nostra ciutat. Durant més de dues hores, 
els participants van passar una estona ben 
divertida amb música en directe. 
La festa va comptar amb la presència 
de l’alcalde, Lorenzo Palacín, la primera 
tinenta d’alcalde, Pilar Díaz, i la també 
tinenta d’alcalde i presidenta de l’Àrea de 
Desenvolupament Sociocultural i Cohesió 
Social, Immaculada Cano, que van lliurar 
un petit record a la vintena de persones 
que hi van anar disfressades. Els esplais i 

clubs de gent gran també van celebrar 
festes de Carnaval, durant el mes de 
febrer, adreçades principalment als seus 
associats.

Lliurament dels premis  
dels torneigs de petanca  
i de dòmino

L’Esplai Municipal de Can Clota va acollir el 
9 de març passat el lliurament dels premis 
dels torneigs de petanca i de dòmino que 
els esplais de la nostra ciutat van disputar 
darrerament. La parella guanyadora de la 
competició de dòmino va ser la composta 
per Víctor Tostado i Cosme Altadill, men-
tre que Jacinto Nohales, Juan Peñalver i 
Lorenzo Sánchez van integrar la tripleta 
guanyadora de petanca. L’alcalde, Lorenzo 
Palacín, la tinenta d’alcalde i presidenta de 
l’Àrea de Desenvolupament Sociocultural 
i Cohesió Social, Immaculada Cano, i el 

regidor del barri de Can Clota, Antonio 
Salazar, van lliurar les plaques als equips 
classificats en les tres primeres posicions 
de cada una de les competicions. 

La gent gran visita el  
Museu de Cera de Barcelona

La convocatòria, feta a la gent gran 
d’Esplugues, per visitar el Museu de Cera 
de Barcelona ha resultat un èxit. Les sis 
sortides programades han copat les places 
ofertes perquè persones grans de la nostra 
ciutat poguessin visitar aquest equipament 
tan curiós, on personatges històrics i de 
ficció són reproduïts en cera.

Visita a l’exposició  
dels papers de la dignitat

Catorze integrants del Taller de Cultura 
General de Can Vidalet van visitar l’expo-
sició El retorn dels documents confiscats a 
Catalunya, que mostra al Palau Moja de 
Barcelona alguns dels documents confis-
cats per les tropes franquistes durant la 
Guerra Civil i que durant més de seixanta 
anys han estat a l’Arxiu General de la 
Guerra Civil, de Salamanca. L’exposició 
explica el procés de confiscació, la finali-
tat informativa i repressiva de la requisa 
i quina documentació han retornat i a 
qui pertany.

gent gran
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La Plana estrena
La gran notícia del mes en l’àmbit urbanístic és la doble estrena del Complex 
Esportiu Municipal La Plana, que té noves sales de fitness i de ciclisme indoor. 
És un pas més dins de la reforma integral d’aquesta instal·lació esportiva, que 
en el termini de dos anys s’ha de convertir en un equipament integral, per a 

tota la família. En aquestes pàgines dedicades a l’urbanisme ciutadà parlem 
també del balanç de viatgers al tramvia durant 2005 (és el mitjà de transport 
que més va augmentar) i dels dispositius que faran els carrers més accessibles 
a les persones invidents.

[ Un total de trece millones de via-
jeros utilizaron el tranvía durante 
2005, según los datos aportados 
por la Autoridad del Transporte 
Metropolitano hace pocas fechas. 
El tranvía es, juntamente con la 
Renfe, el medio de transporte cu- 
yo uso creció de manera más im-
portante durante el año pasado en  
la conurbación de Barcelona. 

El tranvía creció un 69,6% res-
pecto a 2004, año de su puesta en 
marcha. Pese a que en su primer 
año el tranvía funcionó sólo desde 
abril y, por tanto, únicamente se 
pudieron contabilizar ocho meses, 
el aumento revela la consolida-
ción de este medio de transporte 
apenas 20 meses después de su 
puesta en marcha. Estas cifras eran 
calificadas de “éxito, a pesar de 
las dudas iniciales y de las críticas 

enormes que suscitó desde distin-
tos ámbitos” por un rotativo de 
alcance nacional.

La Autoridad del Transporte 
Metropolitano contabilizó 868,7 
millones de viajes durante 2005, 
18,6 millones más que el año 
anterior. El incremento es lige-
ramente inferior al del ejercicio 
anterior, ya que entre 2003 y 2004 
hubo una diferencia favorable 
de más de 31 millones de viajes. 
La ATM ha destacado que el 23,4 
de los desplazamientos durante 
2005 incluyeron un transbordo 
entre medios de transporte sin 
la obligación de volver a pagar, 
lo que resalta la importancia que 
para los usuarios está teniendo 
la intermodalidad de los títulos 
(T-10, T-Mes, T 50-30, T-Trimestral) 
a la hora de desplazarse. ]

El Ayuntamiento instalará 
dispositivos acústicos para 
invidentes en 90 cruces 
[ El Ayuntamiento de Esplugues 
procederá en breve a la instala-
ción de dispositivos acústicos, con 
el objetivo de mejorar la accesibi-
lidad de la ciudad a las personas 
invidentes. 

En total, se colocarán 180 dis-
positivos en 90 cruces diferentes, 
que permitirán que las personas 
con deficiencias en la visión 
sepan  si pueden cruzar o no. 
Los dispositivos  se accionarán 
mediante un mando a distancia 

Trece millones 
de viajeros se 
desplazaron en 
tranvía durante 2005

La disciplina de los conductores 
ante el tranvía debe mejorar
Los conductores y los peatones deben acentuar las medidas de 
precaución en los cruces del tranvía regulados por señales de 
tráfico o por semáforos. La responsabilidad en los accidentes con 
implicación del tranvía ha recaído siempre sobre el conductor 
del automóvil implicado, al no respetar la señalización vertical 
o los semáforos. Los viandantes han provocado también, casi 
siempre por despistes, los atropellos que se han producido hasta 
la fecha. Por ello, desde la Policía Local se ha querido lanzar un 
mensaje de prudencia, en el sentido que “cabe ser escrupulo-
samente respetuosos con la señalizada con la circulación del 
trambaix, al efecto de evitar estos accidentes, que suelen ser 
muy espectaculares y comportan un riesgo evidente para las 
personas implicadas”.

que se entregará a las personas 
con problemas de visión. De 
acuerdo con la Organización de 
Ciegos (ONCE), el consistorio ha 
seleccionado los 90 cruces priori-
tarios, que serán los que contarán 
con esta inestimable ayuda. 

La calle Laureà Miró y la 
avenida de Cornellà, con 30 y 38 
cruces, respectivamente, son las 
dos vías del municipio en las que 
se instalarán más dispositivos, 
que se colocarán también en las 

principales calles de Can Clota, La 
Plana y Can Vidalet. El modelo es-
cogido, que funciona únicamente 
a requerimiento del interesado 
mediante el mencionado mando a 
distancia, emite tres tipos de señal 
acústica: de orientación, de paso 
y de fin de paso. 

Este sistema, además, a di-
ferencia de otros dispositivos 
de señalización convencionales, 
permite regular de manera au-
tomática el volumen en función 
del nivel sonoro ambiente en cada 
momento, con lo que se optimi-
za la percepción de la señal y se 
limita la molestia que su emisión 
pudiera ocasionar. Los dispositivos 
podrían quedar instalados antes 
del próximo verano. ]
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[ La nueva sala de fitness del Com-
plex Esportiu Municipal La Plana ha 
abierto ya sus puertas. Los usuarios 
del equipamiento disfrutan de 
la setentena de nuevos aparatos 
cardiovasculares y de musculación, 
de última generación y con la tec-
nología más avanzada, con los que 
se ha equipado la sala, que tiene 
una capacidad de 100 usuarios tra-
bajando simultáneamente.

La sala se ha habilitado en la 
primera planta del equipamiento, 
entre las gradas de la piscina y las 
de la pista polideportiva. El acceso 
provisional se realiza desde la re-
cepción del equipamiento.  En la 
misma zona se ha habilitado una 
sala, con 25 bicicletas estáticas, para 
practicar ciclismo indoor, una de las 
actividades físicas más en boga en 
la actualidad.

La antigua sala de fitness, cuyos 
aparatos en mejor estado han sido 
trasladados a la nueva, se ha habi-
litado como espacio para acoger 
actividades dirigidas (aeróbic, step, 
mantenimiento físico para adultos 
o gente mayor, yoga...).

La puesta en marcha  de la nueva 
sala de fitness es la primera gran 
novedad de la reforma del Complex 
Esportiu Municipal La Plana, que se 
inició el pasado mes de septiembre 
y que en un plazo de dos años 
cambiará totalmente de fisonomía 
el equipamiento, para convertirlo 
en un gran centro de wellness, para 
toda la familia. 

Ahora, se están reformando los 
vestuarios y el distribuidor central, 
en el que se ubicará una zona de 
aguas, anexa a la piscina. También 
se está adecuando un nuevo acceso, 
por la plaza Catalunya, que suplirá 
al de la calle Alegria, que estará listo 
después del verano y mejorará la 
accesibilidad del Complex. ]

TAMBIÉN SE HA 
HABILITADO UN NUEVO 

ESPACIO EN EL QUE 
PRACTICAR CICLISMO 
INDOOR. LA ANTIGUA 

SALA DE FITNESS 
ACOGERÁ ACTIVIDADES  

FÍSICAS DIRIGIDAS  
POR MONITOR

Las obras de La Baronda 
muestran dónde se ubicará la 
piscina grande del recinto
[ Las obras de construcción de la piscina descubierta 
de La Baronda, iniciadas hace unas semanas, dejan 
entrever ya, de manera más que evidente donde se 
ubicará la gran piscina descubierta, de 800 metros 
cuadrados de superficie, que será la joya del recin-

to, en el que también habrá una piscina infantil, 
vestuarios y una explanada donde los usuarios 
podrán tomar el sol y descansar. En principio, se 
prevé que las obras que impulsa el Ayuntamiento 
estén finalizadas el próximo verano. ]

[ Imagen virtual que muestra cómo será la sala de fitness 

La zona de fitness del Complex Esportiu 
Municipal La Plana abre sus puertas

[ La instalación estrena nuevas salas 
de ciclismo indoor, de fitness y de 
actividades dirigidas 
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Quina sorpresa! 
Comencem per Cal 

Quirze

JORDI FIGUERAS
(ERC-AM)

Ja s’ha presentat davant el Ple la 
primera proposta d’intervenció en 
el casc antic. Tal i com vaticinava ERC 
començarem per cal Quirze, únic 
lloc on hi ha una constructora dis-
posada a treure guanys econòmics 
de forma ràpida. Dissortadament 
la majoria de partits polítics o de 
moviments veïnals només es fixa 
en petits detalls i no miren, o no 
volen mirar, l’autèntic problema. 
L’any 87, amb la creació del Pla 
de conservació del c/ Església es 
convertia el cinema Savoy en 980 
metres edificables, planta baixa i 
dos pisos, contravenint totes les 
normes urbanístiques del Pla Ge-
neral Metropolità i afectant tots 
els propietaris del c/ Església fins 
a can Tintorer per fer-hi un carrer 
nou. Aquests 980 metres  ajuden 
a intensificar els volums de pisos 
del sector prostituint el casc antic 
una vegada més, tal i com es va 
fer durant el franquisme amb els 
pisos de la cantonada del mateix c/ 
Església. L’any 87 ningú va queixar-
se, el veïnat per desinformació i dels 
partits un mutis impressionant, fet 
que no ens sorprèn ja que ara ningú, 
excepte ERC, posa dubtes sobre la 
legalitat de considerar un interior 
d’illa com a edificable i alguns 
que des de l’esquerra defensen, 
en el casc antic, el verd privat ara, 
quina sorpresa! es dediquen a de-
fensar el verd públic. Però el tema 
important, la clau de volta de tot 
plegat, la legalitat o il·legalitat de 
construir en un interior d’illa no els 
preocupava fins l’últim Ple on ERC 
va denunciar, públicament, que un 
interior d’illa no es pot considerar 
edificable segons les normes del 
Pla General Metropolità. Senyor 
Palacín, senyora Díaz: I el pla de 
conservació del casc antic? Com 
podem començar a transformar el 
casc antic sense saber les normes 
que es deriven del pla de conserva-
ció? Senyor alcalde, com vostè sap 
des d’ERC ens hem compromès a  
treballar per garantir el futur del 
casc antic, no es compliquin la vida, 
presentin el pla de conservació i no 
vulguin començar construint la casa 
per la teulada.

Amb 27 anys han 
perdut el nord

ROGER PONS 
(CiU)

Quan algú es retroba amb 
algun conegut després de molt de 
temps, un comentari que sovinteja 
és aquell de “el temps no passa en 
va”, o “em trobo bé sino fos per...”. 
Doncs bé, en el nostre Ajuntament 
passa quelcom similar.

El fet que el PSC-PSOE porti 
27 anys governant està provocant 
mancances importants d’estructu-
ra, de planificació dels projectes, 
està provocant que la falta d’idees 
presideixi el dia a dia de la nostra 
vila.

Així ho advertiem al ple de 
març, amb l’aprovació d’un nou 
projecte urbanístic. Amb el que va 
d’any, s’han aprovat diversos pro-
jectes: Can Cervera, Sant Llorenç, 
Montesa, sector històric del barri 
centre, sector Plaza i Janés i ara el 
projecte de Laureà Miró/Nou/Àngel 
Guimerà.

És aquesta la nostra preocu-
pació, la manca de planificació i 
la manca de dosificació en l’exe-
cució dels projectes urbanístics 
que hi ha en la manera de fer del 
govern de l’alcalde Palacín. En 
l’àmbit econòmic, també (així ho 
alertavem durant el debat muni-
cipal de pressupostos). La política 
urbanística es va fent a impulsos, 
sense un eix planificat a seguir. Algú 
un dia em deia “sembla que facin 
coses quan algun constructor els hi 
demana”. No creiem que les coses 
es facin així.

Convergència i Unió, en el nos-
tre model de ciutat volem que la 
planificació urbanística sigui l’eix 
per fer avançar la nostra vila d’una 
manera armoniosa i ordenada. 
Sense planificació i presentant 
projectes urbanístics segons quin 
dia faci, no hi ha cap garantia de 
fer les coses ben fetes. En el model 
de ciutat de Convergència i Unió 
no volem arbitrarietat urbanística. 
Amb 27 anys de governs municipals 
socialistes Esplugues urbanística-
ment ha quedat coixa, amb 27 anys 
han perdut el nord i la il·lusió per 
fer les coses ben fetes. Ja és hora 
de posar seny a tot plegat. 

Els sous de la 
política

     
ISABEL PUERTAS

(ICV-EUiA)

Sovint, més ben dit massa sovint, 
els sous que cobren les persones 
que es dediquen a la política són 
desmesurats. I això és el que passa 
a l’ajuntament d’Esplugues. És lògic 
cobrar per les hores de dedicació, 
per la responsabilitat que s’assu-
meix... això ho entenem. El que no 
entenem és com es poden cobrar 
uns sous més que considerables i 
que no siguin incompatibles amb 
una altra feina fora de l’ajunta-
ment. Cap dels membres del govern 
del PSC de l’ajuntament tenen  
dedicació exclusiva, ni tan sols els 
que tenen més responsabilitat. És 
difícil de creure que una persona 
pugui complir amb dues feines 
alhora quan cadascuna d’elles es 
mereixeria  un bon grapat d’hores 
de dedicació per a fer-la bé. En el 
darrer ple, s’ha evidenciat un nou 
cas. Un regidor socialista amb més 
d’una àrea al seu càrrec, secretari 
general del PSC a Esplugues per a 
més dades, passarà de cobrar unes 
350.000 pessetes de l’ajuntament 
per dedicar-hi 80 hores mensuals  
(tenia una feina igualment remu-
nerada fora de la política)  a cobrar 
450.000 pessetes  de l’ajuntament  
perquè ha trobat una altra feina, 
funcionari de carrera a la Gene-
ralitat, se suposa que més ben 
remunerada que l’anterior i amb 
més dedicació. Tot això es resumeix 
en el següent: dedicarà menys 
temps a l’ajuntament i cobrarà 
uns 600 euros més cada més. Com 
s’entén?  

Nosaltres creiem que els polítics 
han de tenir uns sous d’acord amb 
la responsabilitat i la dedicació i 
que un ajuntament com el nostre 
mereixeria tenir unes quantes 
persones que s’hi dediquessin de 
manera exclusiva.  No pot ser que 
el sr. César Romero, per exemple, 
cobri el mateix que l’alcalde i apa-
regui només alguna estoneta per 
l’ajuntament. Tampoc pot ser que 
la sra. Chacón vingui una estoneta 
cada divendres per la comissió de 
govern i un divendres al mes as-
sisteixi a més a més  una estona al 
ple, i pugui arribar a cobrar més 
de 2000 euros  (unes 350.000 pts) 
al més de l’ajuntament. A part, és 
clar, del que cobra del congrés de 
Madrid, dietes...

Això, i altres coses,  hauria de 
canviar.
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L’atenció a les 
persones
PILAR DÍAZ

(PSC)

Tradicionalment, els serveis socials 
han portat l’etiqueta d’assistencialista, és 
a dir, han estat adreçats exclusivament a 
les persones amb més necessitats. Amb la 
nova Llei de Serveis Socials de Catalunya 
es pretén ampliar aquest concepte. Serà 
una llei que garanteixi el dret als serveis 
socials a totes les persones que ho necessi-
tin en un moment donat: incerteses en el 
treball, canvis en les estructures familiars, 
situacions de dependència, augment dels 
anys de vida, . . . 

També la incorporació de les classes 
mitjanes és un dels objectius d’aquesta 
llei, amb una clara vocació universal i amb 
la pretensió de fomentar el sistema de 
serveis socials com el quart pilar del nostre 
estat del benestar junt amb l’educació, 
la salut i les pensions.

Situacions de dependències per 
malaltia, discapacitat o edat generen 
situacions familiars molt complexes. 
L’atenció a les persones depenents ha 
recaigut majoritàriament en les dones; 
dones que han hagut de renunciar sovint 
a la seva vida professional, i fins i tot a 
la seva vida personal. Facilitar la vida 
a les persones i millorar la qualitat de 
vida de les famílies són els fonaments 
de la nova llei, que anirà acompanyada 
de la llei de dependència estatal. Per 
això s’invertirà en més recursos i serveis 
d’atenció a domicili, centres de dia i places 
residencials. La previsió pressupostària 
és de més de 2000 milions d’euros, la 
qual cosa implicarà una reforma social 
de gran i llarg abast, que tindrà com a 
fil conductor la justícia social.

Precisament és de justícia social fer 
visible el treball imprescindible, i sovint 
imperceptible, de moltes dones en 
l’àmbit familiar, comunitari, social, edu-
catiu, de la producció cultural, econòmic, 
judicial, etc. Sota el lema “Les dones 
volem i podem”, durant la setmana del 
8 de març, hem celebrat a Esplugues un 
seguit d’actes - organitzats pel Consell 
Municipal de la Dona i les diferents 
Associacions - per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones.

En ple segle XXI, les dones encara 
continuen cobrant de mitja el 71% 
del sou que cobren els homes per fer 
exactament la mateixa feina, encara 
continuen realitzant la major part de 
tasques domèstiques o la cura de les 
persones depenents, encara pateixen 
taxes d’atur o de precarietat laboral més 
altes o encara no estan prou represen-
tades en els llocs de decisió als àmbits 
polític, econòmic o associatiu, en justa 
correspondència a la seva representació 
a la societat.

Les administracions públiques 
hem de continuar fent grans esforços 
per fer possible la desaparició de les 
discriminacions a tots els àmbits de la 
nostra societat. En aquest sentit, després 
de l’elaboració del protocol i circuit 
d’atenció a les víctimes de violència 
de gènere, l’Ajuntament té previst a la 
seva agenda immediata la realització 
d’una diagnosi de gènere i l’elaboració 
d’un Pla d’Igualtat. Simplement és de 
justícia social.

De otra manera
LUIS ORTEGA

(PPC)

En el pasado Pleno Municipal 
celebrado el día 10/03/06, tuvimos 
dos puntos del orden del día curio-
sos, chocantes, casi pintorescos y, en 
cierta manera, relacionados en todo 
lo concerniente a los intereses gene-
rales de las vecinas/os que residimos 
en Esplugues. Dichos temas hacen 
referencia a un  asunto común que no 
hace muchos meses el Grupo Munici-
pal del PPC denunciaba primero en 
comisión y después en el Pleno Mu-
nicipal correspondiente, conforme 
mostraba su desacuerdo en el  sistema 
de compensación que el equipo de 
Gobierno actual efectuaba al promo-
tor del futuro edificio de viviendas 
del antiguo Cal Quirze, por el cual 
para evitar afrontar pagar el importe 
correspondiente a una expropiación 
de zona verde de unos 1.600 m2, se 
le concedía mas volumetría es decir 
mas techo edificable, unos 2.300 
m2 más. Este cambio que considero 
lesiona los intereses de Esplugues, 
dado al precio por todos sabido de 
cómo están los pisos, pues por si era 
poco han presentado una alegación 
que se tramitó con tan solo el voto 
favorable del equipo de gobierno 
que para eso es la mayoría, conforme 
este promotor quedaba exento de 
participar en las costas de urbaniza-
ción de la Plaza Santa Magdalena, es 
decir el sector histórico que es una 
unidad de actuación para unas cosas 
y para otras no.

Pero para mas INRI y con la dis-
crepancia política más respetuosa 
por mi parte, ahora vuelven a repetir 
el sistema de compensación que 
efectuaron en Cal Quirze y es en las 
futuras obras de ordenación y urba-
nización para la prolongación de la 
rambla del Carme, por el cual evita-
mos como Ayuntamiento tener que 
pagar otra expropiación a cambio de 
dar más techo edificable en concreto 
son 1.700 m2 de superficie a expropiar 
y se conceden unos 2.400 m2 más de 
techo, desarrollando una pequeña 
operación aritmética para una mejor 
comprensión sería de la siguiente 
manera aproximadamente:

1.700 m2 a expropiar a unos 750 
euros/m2= 1.275.000 euros 2.400 
m2 de techo de más, a unos 1.800 
euros/m2 = 4.320.000 euros

Creo que es visible y evidente la 
diferencia en contra de Esplugues 
que esta operación genera y lo peor 
es que se repite, y ya no tanto por 
lo que monetariamente representa, 
sino porque esos metros representan 
otros 25 pisos más de protección 
oficial que no tenemos, igual que 
en Cal Quirze.

Desde luego nosotros lo hubiése-
mos hecho de otra manera.
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La Colla  dels Tres Tombs entra en la recta 
final de la preparació de la Trobada Nacional

vida ciutadana

[ La Colla dels Tres Tombs d’Esplu-
gues ultima els preparatius de la 
IX Trobada dels Tres Tombs de 
Catalunya, que coincidirà amb la X 
Festa dels Tres Tombs de la nostra 
ciutat. 

A escassament sis setmanes de 
la seva celebració —els dies 6,7, 13 i 
14 de maig—, ja s’ha confirmat que 
durant els dos caps de setmana en 
què tindrà lloc la celebració hi haurà 
un ampli programa d’actes, que 
inclourà activitats com el canvi de 
banderer, el pregó, la presentació 
de la festa, exposicions d’eines per 
a la construcció de carros, de ponis i 
d’animals de granja i de cartells,  una 
mostra de fotografies premiades 
en edicions anteriors de la Troba-
da, l’actuació de diferents entitats 
d’Esplugues i la representació d’una 
obra de teatre titolada Tres Tombs. 
A més, no cal oblidar la celebració de 
dues cites que són típiques a aques-
ta festa, l’esmorzar de traginers i la 
benedicció d’animals.

Captació de voluntaris

Els actes es repartiran entre el 
Casal de Cultura Robert Brillas, el 
CCR L’Avenç i el parc Pou d’en Fèlix. 
La passada, amb els carros de moltes 
de les colles de Catalunya, tindrà lloc 
el 14 de maig, al matí, en un recor-
regut més ampli del que ha estat 
habitual en edicions precedents, per 
poder encabir-hi tots els carros que 
hi seran presents.

Aquesta Trobada Nacional supo-
sa tot un repte per a la Colla dels Tres 
Tombs d’Esplugues, perquè la seva 
organització, per l’envergadura i 
per la dimensió de l’esdeveniment, 
és molt més complexa. És per això 
que l’entitat espluguenca ha fet 
una crida per aconseguir el suport 
de voluntaris i de voluntàries. 
Les persones interessades poden 
inscriure-s’hi a través del web de 
la colla, http://www.trestombs.
como posant-se en contacte amb el 
responsable de l’àrea de voluntaris 
de la Trobada, Manel Boza (tel. 600 
400 902). ]

La colla convoca un concurs fotogràfic
La Colla dels Tres Tombs ha convocat un 
concurs de fotografies de la Trobada, adreçat 
a les persones aficionades a la fotografia. 
S’adjudicaran cinc premis, d’entre 50 i 300 
euros de quantia. 

Cada participant podrà presentar un màxim 
de tres fotografies en color, en blanc i negre 
o en qualsevol altre tècnica. Les fotografies 
hauran de ser inèdites. La imatge fotogràfica 
serà com a mínim de 20 x 30 cms. Cada 
participant nomès podrà optar a un premi. 

Les obres s’hauran de lliurar a Fotografia 
Integral (avinguda de Cornellà 76) de la 
nostra ciutat, fins al 2 de juny, es registrarà 
el portador en l’acte del lliurament. El jurat 
serà compost per  2 fotògrafs professionals, 
1 representants de l’Ajuntament, 2 membres 

de la Colla dels Tres Tombs i un secretari que 
n’aixecarà acta. Si cal, el jurat podrà fer una 
selecció previa de les obres rebudes. 

El veredicte del jurat i el lliurament 
de premis es portarà a terme al moment 
d’inaugurar l’Exposició: el 8 de juny a les 8 
del vespre a la sala d’exposicions del Casal de 
Cultura Robert Brillas ubicada en el c/ Àngel 
Guimerà,38. 

Les obres premiades restaran en propietat 
de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues de 
Llobregat i podran ser publicades en qualsevol 
mitjà de premsa, publicitat i promoció de la 
festa. Aquesta és la vuitena vegada que la 
Colla organitza el concurs, que vol captar la 
visió personal que cada concursant tingui de 
la festa.
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El Festival de Música continua amb 
la participació dels Cambra 16 
[ L’Ensemble Vocal i Instrumental 
Cambra 16 protagonitzarà el se-
gon concert del Festival de Música 
Clàssica i Tradicional d’Esplugues, 
que enguany celebra la desena 
edició. Dirigit per Esteve Nabona, 
un dels habituals del certamen, el 
grup vocal i instrumental inter-
pretarà peces de Cererols, Tuma i 
Bach. El concert serà el 31 de març, 
a l’església de Santa Magdalena.

El Festival de Música Clàssica 
va començar el 3 de març, amb un 
concert del Blaeu String Quartet, 
una formació holandesa que 
va interpretar obres d’Arriaga, 
Shostakovich i Brahms. Habitual 
de festivals d’arreu d’Europa, 
el quartet d’Amsterdam és la 
primera formació estrangera a 
participar al Festival. La seva in-
terpretació de corda (violí, viola i 
violoncel) va enlluernar el públic 
que, responent a l’expectativa 
generada, va omplir l’aforament 
de l’església de Santa Magdalena, 
l’escenari del festival. ]
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[ A dalt, 
integrants 
de Cambra 
16. Al 
costat, el 
concert 
inaugural 
dels Blaeu 
String 
Quartet

[ La programació de la Secció 
Sardanista de L’Avenç per 
al 2006 consta de catorze 
ballades. La primera de les 
cites, però, prevista per al 
26 de febrer passat, amb la 
Cobla Baix Llobregat, es va 
haver de suspendre per la 
pluja. Les ballades restants 
són el 23 d’abril, el 23 i el 
28 de maig, l’11 de juny, 
l’11 i el 21 de setembre, el 
17 d’octubre, l’1, el 5 i el 19 
de novembre i el 3 i el 10 de 
desembre. 

La programació de la 
Secció Sardanista de L’Avenç 
inclou la tercera edició de 
l’Aplec, que tindrà lloc el 5 
de novembre al parc de Can 
Vidalet, amb les cobles Prin-
cipal del Llobregat, Ciutat de 
Cornellà i Marinada. ]

El cicle de 
ballades de 
sardanes 2006  
consta de 14 
actuacions

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

del 3 de març al 3 de maig

DOMICILIACIONS:  Si voleu estalviar-vos temps i desplaça-

ments innecessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon 

gratuït 900 502 739. També podeu enviar un fax al 93 411 78 

52 o enviar un correu electrònic a orgt.esplugues@diba.es o 

directament al web www.esplugues.es (domiciliacions)

IMPORTANT: Si no rebeu l’avís de pagament i no teniu l’impost  

domiciliat en podeu demanar un duplicat:

• Personalment en qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió 

Tributària o en els punts d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament // 

telefònicament al 93.473.46.88 o al 900 30 00 82 // per fax al 

93.411.78.52 // per correu electrònic a orgt.esplugues@diba.es  

// en el web orgt.diba.es (vegeu”duplicat rebut”) // i a www.

esplugues.es (vegeu “duplicats”) 

OFICINES PER INFORMAR-SE’N

• Organisme de Gestió Tributària. Plaça Sta.Magdalena, 11

• Punt d’Atenció al Ciutadà de Serveis Econòmics. Casa con-

sistorial (planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 

 LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRA-

MENT: 

• Totes les entitats bancàries col·laboradores que figuren al 

dors del document

• A Internet a l’adreça http://orgt.diba.es amb targeta Visa

EN SORTIR DE VACANCES

AL DOMICILI
• Comproveu que portes i  finestres estan ben tancades
• No abaixeu les persianes totalment
• No hi deixeu diners ni objectes de valor
• Feu una relació detallada de càmeres i altres aparells 
electrònics, amb els números de sèrie, per facilitar-ne la 
identificació
• No desconnecteu el timbre de la porta. És un senyal 
inequívoc d’absència

AMB ELS VEÏNS
• No divulgueu la vostra absència
• Comuniqueu només als més propers on us poden loca-
litzar
• Deixeu la clau a una persona de confiança perquè faci vi-
sites periòdiques i reculli la correspondència de la bústia

SI US QUEDEU

AVISEU LA POLICIA
• Quan observeu gent estranya en el portal
• Si sentiu sorolls en habitatges desocupats

I RECORDEU
• No faciliteu l’entrada a l’immoble a persones descone-
gudes
• Exigiu sempre acreditació als representants de serveis 
tècnics i confirmeu-la telefònicament

POLICIA LOCAL: 092 // 93 371 66 66
POLICIA NACIONAL: 091 // 93 261 90 91
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[ Una vegada recuperat d’un pro-
blema físic, Joan Isaac va reprendre 
la gira de presentació del seu novè 
disc, De profundis, que acaba 
d’editar.

Girona, Mataró, Barcelona, 
Granollers, Lleida, Figueres, 
Tarragona i Vic són els municipis 
que el cantautor espluguenc ha 
anat visitant durant aquestes set-
manes —l’última cita és l’1 d’abril, 
a Vic— per presentar el seu últim 
treball, De profundis, que inclou 
tretze temes i interpretar, també, 
alguns dels temes que més han 
destacat en els 33 anys de carrera 
d’aquest espluguenc que va co-
mençar  de ben jove, a l’aixopluc 
de la Biblioteca Pare Miquel i que 
va anar teixint una carrera prou 
sòlida que el va convertir en una 
de les reveleacions del moviment 
de la Nova Cançó i que va tenir 
una pausa quan als anys 80 va 
baixar-se del tren de la música, al 
qual va tornar a pujar una dècada 
i mitja més tard. 

Joan Isaac, feliçment recuperat, reprèn 
la gira de presentació de De profundis

música

[ El Grup d’Estudis d’Esplu-
gues organitzarà el 6 d’abril 
proper la vetllada Any Mo-
zart engalanat amb poesia 
maragalliana, al Centre 
Municipal Puig Coca (19.30 
h). L’entitat se suma així a 
la commemoració del 250 
aniversari del naixement del 
músic austríac. 

La sessió inclourà un 
concert a càrrec del quartet 
In Nobis, que interpretarà 
música de cambra amb dos 
violins, una viola i un violon-
cel i la lectura de poesies de 
Joan Maragall, recitades pels 
rapsodes.  El Grup d’Estudis 
ha explicat que aquest acte 
és l’aportació de l’entitat a 
la celebració de la Diada de 
Sant Jordi 2006 a la nostra 
ciutat.  ]

Concert 
del Grup 
d’Estudis per 
commemorar 
l’any Mozart

Queda confirmado el récord Guinness del 
peluquero Mario Aragón

En parlar de De profundis, 
explica que “és el disc en què 
més m’he deixat la pell.`És on es 
troben les cançons més intenses 
que he escrit mai. Si aquest disc 
té un valor, és el d’una profunda 
nuesa meva davant la gent”. 

És probable que Joan Isaac 
protagonitzi un concert a Madrid, 
en un acte impulsat per l’Institut 
Català d’Indústries Culturals. 
La data, però, encara no està 
confirmada ni tampoc el lloc de 
celebració. ]

[ Joan Isaac, durant el concert que va oferir a Mataró, el 26 
de febrer passat 
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[  El espluguense Manu Benavente 
estrenó el pasado 23 de febrero el 
cortometraje Hermanos, escrito 
y dirigido por él. Hermanos es la 
historia de dos gemelos que se 
enfrentan a la necesidad y el com-
promiso de encontrar una muerte 
digna al final de sus vidas. Se trata 
de una historia dura, en la que el 
autor ha optado por prescindir de 
diálogos. A través de las imágenes, 
Benavente recrea una situación 
atípica, un juego entre realidad y 
mundo onírico. 

El cortometraje, algunas de 
cuyas imágenes se grabaron en va-
rios equipamientos de Esplugues, 
se rodó en blanco y negro, con 
un uso puntual del color cargado 
de simbolismo. Dura 12 minutos 
y en su rodaje participaron varios 
vecinos de nuestra ciudad. Está pre-
visto que Hermanos pueda verse 
en Esplugues. La productora del 
corto, Manual, el Ayuntamiento 
y Cine Club Imatge 74 están en 
conversaciones para realizar en 

Manu Benavente estrena su 
primer cortometraje, “Hermanos”

nuestro municipio una presenta-
ción del film.

Manu Benavente lleva varios 
años ligado a la realización au-
diovisual. Ha participado como 
ayudante de dirección en el lar-
gometraje Todo falso de Raimon 
Masllorens y ha trabajado en 

Òscar 
Jaenada 
guanya el 
Fotogramas 
de Plata
[ L’actor espluguenc Òscar 
Jaenada continua sumant  
premis. L’últim ha estat el 
Fotogramas de Plata, conce-
dit per la prestigiosa revista 
dedicada al món del cinema. 
Jaenada ha rebut el guardó 
que l’acredita com el millor 
actor protagonista de l’any, 
pel seu paper a la pel·lícula 
Camarón, per la qual ja 
va obtenir el Goya, ara fa 
poques setmanes (vegeu El 
Pont 144). Els Fotogramas 
de Plata, que es concedeixen 
per votació popular, van re-
petir també guanyadores en 
els apartats de millor actriu 
(Candela Peña) i de millor 
direcció (Isabel Coixet), res-
pecte els Goya. ] 

Les dones de La Plana exposen al Robert 
Brillas

Com cada any, la commemoració del Dia internacional de la 
dona ha estat el marc escollit per l’Associació de Dones de La 
Plana per posar-se de llarg i mostrar al Casal de Cultura Robert 
Brillas quina és la feina que fan els seus tallers, els quals oferei-
xen a les 301 sòcies de l’entitat al seu local del carrer Bruc. La 
inauguració de l’Exposició va comptar amb la presència d’un 
bon nombre de sòcies de l’entitat, així com de la presidenta 
de l’entitat, Carme Pallarès i de la primera tinenta d’alcalde i 
regidora de la Dona, Pilar Díaz,que apareixen a la fotografia 
durant l’acte d’inauguració
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Pintures quotidianes al Casal

L’aragonès Juan Miguel Muñoz, que viu al Masnou des de 
1985, exposa al Casal de Cultura Robert Brillas una col·lecció de 
pintures anomenada Cotidianizando. “Aquesta exposició, Coti-
dianizando—apliqui’s a l’acció de pintar allò que és quotidià—, 
forma part d’una col·lecció de sèries de pintures fruit d’una línia 
d’investigació pictòrica sobre temes monogràfics”. Format com 
a pintor autodidacta, Juan Miguel Muñoz pinta “per plaer i com 
a hobby, de manera esporàdica, i m’agrada experimentar fent 
servir diferents tècniques: llapis, carbó, ploma, pastel, aquarel·la, 
pintura al tremp, oli i acrílic”. L’exposició es pot visitar al Casal fins 
al 30 de març, els dies feiners, de 6 a 9 del vespre.

“Lola Anglada i l’ideal del llibre”

El Museu Can Tinturé organitza l’acollida a Esplugues de la 
mostra Lola Anglada i l’ideal del llibre, que es podrà veure del 
5 al 30 d’abril al Casal de Cultura Robert Brillas. 

L’exposició presenta dibuixos i llibres d’aquesta autora 
catalana (Barcelona 1892-Tiana 1984), escriptora, dibuixant, il-
lustradora, decoradora de llibres, pintora, ceramista, escultora, 
autora teatral i figurinista. També va ocupar càrrecs públics i 
fundà publicacions, entre moltes altres ocupacions. De tota ma-
nera, l’ornament de llibres amb il·lustracions plenes de bellesa 
va ser el medi en què es va moure amb més comoditat, ja que, 
del principi a la fi, hi recau  tota la responsabilitat plàstica. En 
el llibre, a diferència de la premsa il·lustrada, no hi ha barreres 
d’estils, de sons o de colors. 

La mostra es podrà veure del 5 al 30 d’abril i forma part del 
programa El Museu al Casal, la primera iniciativa del qual va 
ser Estètica per als ulls, poesia per a la vida, dedicada a autors 
modernistes.

diversos programas de televisión 
como realizador, en espacios como 
Va de cine (TVE), La via làctia (TV3) 
o Una vida per endavant (TV3). 
Benavente cuenta también con 
una dilatada experiencia en spots 
publicitarios y ha trabajado en 
numerosas obras teatrales. ]

[ Benavente, junto al cartel de Hermanos 
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Carnestoltes d’Esplugues:  
deu dies de festa sense parar

[ La celebració del Carnestoltes 
2006 ha quedat ja enrere. Al llarg 
pràcticament d’una setmana, Esplu-
guies sencera es va disfressar, per 
participar a les festes que, oficials 
o no, es van celebrar a la nostra 
ciutat. El dia central i màgic va ser el 
dissabte de Carnaval, el dia en què 
els carrers principals de la nostra 
ciutat van disfressar-se de festa per 
acollir la rua, un esdeveniment que 
creix any rere any i que cada cop és 
més participatiu. 

Un bon nombre d’entitats (Di-
ables Infantils Boiets Esquitxafocs, 
AMPA CEIP Matilde Orduña, Can 
Vidalet, Joan Maragall i Prat de la 
Riba, Grup de Percussió Atabalats, 
Esbart Vila d’Esplugues, Standard 
Latino, Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael, AV El Gall, Centro 
Aragonés de Esplugues, Asociación 
Cultural Andaluza de Esplugues, 
Espluball, AV Finestrelles, Centro 
Extremeño Muñoz Torrero i Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet) van 
participar-hi, bé amb comparsa, bé 
amb carrossa. Tant les unes com les 
altres van mostrar que, d’imagina-
ció i bon humor, les entitats en van 
sobrades. Com després decidiria un 
jurat nomenat a aquest efecte, la 
carrossa de Bastoners —una glaço-
nera ampolla de cava Bastonet (“Ni 
franceset ni espanyolet, beu cava 
Bastonet” deia l’eslògan que acom-
panyava el grup)— i la comparsa 
de l’Associació de Veïns del Gall 
(un grup de flors acompanyades 
d’unes tissores de jardineria), van 
ser els més destacats.

La rua va sortir de la plaça Ma-

GAIREBÉ UNA VINTENA 
D’ENTITATS VAN 

PARTICIPAR A LA RUA I 
MÉS DE 1.500 PERSONES 

VAN OMPLIR EL COMPLEX 
ESPORTIU MUNICIPAL LA 

PLANA PER ASSISTIR  
AL BALL. BASTONERS 

I AV EL GALL, 
PREMIATS COM A MILLOR 

CARROSSA I COMPARSA 
D’AQUEST ANY

[ Grans i petits van participar de manera activa a la rua

[ Comparsa de l’AV El Gall (a l’esquerra) i carrossa de Boiets Esquitxafocs (dreta)

[ Carrosses de Bastoners i d’Amics del Gall, dues de les més espectaculars

passa a la pàgina següent
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[ El bon humor i les disfresses de tota mena van presidir la rua

[ Les entitats van posar la seva imaginació al servei del Carnestoltes

cael, de Can Vidalet, i s’acabà a la 
plaça Catalunya, amb una aturada 
a la plaça Santa Magdalena perquè 
el rei Carnestoltes saludés des del 
balcó de l’Ajuntament, proclamés 
el seu regnat efímer a la ciutat i 
aprofités l’avinentesa per fer el 
discurs  de crítica social tan habitual 
en aquesta celebració. L’espectacle 
del pregó el va fer la Colla de Diables 
Infantils Boiets Esquitxafocs.

La festa va tenir continuïtat 

ve de la pàgina anterior

passa a la pàgina següent
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amb el ball que l’Associació Cultural 
Espluball va organitzar a la pista 
del Complex Esportiu Municipal La 
Plana, un recinte que hores abans 
s’havia omplert de persones grans 
a la festa de Carnestoltes de la gent 
gran d’’Esplugues. 

Prop de 1.500 persones van as-
sistir a la festa de la nit, que va tenir 
com a punt culminant el lliurament 
dels premis a Manoli Villar (tisores), 
a la millor disfressa individual, Sara 
Díaz i Eva Calero (papallones- millor 
parella),  Isabel Álvarez, Rosa Aguir-
re, Arantxa Moraga, Alfonsi Marín 
i Montse Castro (nimfes-premi a 
l’elegància), Yolanda Pérez (robot, 
premi a l’originalitat) i Rocío Bernet 
(nimfa papallona-infantil)

Al Carnestoltes d’Esplugues 

no hi van faltar algunes cites que 
comencen a ser clàssiques. És el cas 
del festival infantil del CCA Plaza 
Macael i de les chirigotas que la ma-
teixa entitat organitza, al més pur 
estil de Cadis. Personatges vestits de 
contenidor, de dona d’època i de 
nimfes van guanyar els premis in-
fantil, d’adult i de grup del concurs. 
La chirigota La orquesta alegría va 
cantar  part del repertori d’aquest 
any (tres pasodobles i dos cuplés), 
a més de la presentació, un pupurrí 
(peces amb músiques conegudes 
i textos de chirigotas) i algunes 
cançons d’anys anteriors.

Per la seva banda, el Club d’Es-
plai Pubilla Cases-Can Vidalet va 
organitzar diferents festes a la 
plaça de La Bòbila per donar la 
benvinguda al rei Carnestoltes, 
jutjar aquest monarca tan singular 
o enterrar la sardina.

L’Asociación Cultural Andaluza 
de Esplugues va fer una festa de 
disfresses, que va incloure un con-
curs. El primer premi individual el va 
guanyar Manuel Zurita, disfressat 
de rellotge, i un grup encapçalat 
per Simón Prados, els integrants del 
qual anaven vestits d’escocesos, van 
guanyar el concurs de col·lectius. 
També hi va haver un premi per a 

LA PLUJA VA OBLIGAR 
A AJORNAR LA FESTA DE 
L’ESPLAI ESPURNES FINS 

AL DIVENDRES 3  
DE MARÇ. UNA 

TRENTENA D’INFANTS 
VAN PARTICIPAR  

A LA DE L’AVENÇ

ve de la pàgina anterior

[ El Grup de Percussió Atabalats (esquerra), durant la rua, i tres participants al concurs organitzat pel CCR L’Avenç

[ Festa de l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet a la pl. La Bòbila [ A la seu de l’ACAE van fer-hi una festa de disfresses

passa a la pàgina següent

[ Guanyador del concurs infantil del CCA Plaza Macael

[ La “chirigota” La orquesta alegría
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la millor disfressa infantil. La festa, 
feta al local social de l’entitat, al 
carrer J. Anselm Clavé, va estar força 
concorreguda.

La pluja va obligar a ajornar la 
festa que, amb el lema La ciutat 
i la natura, organitzava l’Esplai 
Espurnes. Programada inicialment 
per al diumenge 26 al parc Onze 
de setembre, es va haver de fer 
cinc dies després a la plaça Gandhi, 
adaptada, això sí, al nou horari i al 
nou escenari. 

El festival del CCR L’Avenç va te-
nir una trentena d’inscrits, de 0 a 12 
anys. Aina Vilella  i Arnau Guirado 
(categoria de nadons), Alba Ruiz i 
Laia Raventós (1 a 3 anys), Pau Roca 
i René Lara (4 a 7 anys) i Pol Vilella 
i Marc Ferré (8 a 12 anys) van ser 
els guanyadors. El grup d’animació 
Rovell d’ou va ser l’encarregat de 
posar la nota musical a la festa.

L’última de les activitats va ser 
el primer dissabte de la Quaresma, 
quan el Centro Aragonés de Es-
plugues va fer un ball al seu local 
social, a la plaça Macael, que incloïa 
un concurs de disfresses. La parella 
formada per Evangelina Ros i En-
carna Martínez, vestits de toreros, 
van ser els guanyadors. ]

ve de la pàgina anterior

[ Socis del Centro Aragonés a la seva festa de disfresses

[ Festa d’Espurnes i Carnaval a l’IES Joanot Martorell

carnestoltes
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El Carnaval, 
festa de 
referència 
en el sector 
educatiu
[ El Carnestoltes ha estat, un cop 
més, tema central de les escoles 
d’Esplugues durant el mes de fe-
brer. Centres públics i concertats, 
d’ensenyament infantil i primari, de 
la nostra ciutat. En la majoria dels 
casos, el dia amb més activitat va 
ser el divendres 24, quan els alum-
nes van anar a l’escola disfressats 
i  van participar en una celebració 
popular que figura amb majúscules 
al calendari escolar.

L’única gran excepció va ser el 
CEIP Lola Anglada, que va rebre el 
rei Carnestoltes el dijous Gras i, com 
correspon a aquell dia, van menjar 
la truita típica de la celebració. L’en-
demà, el Lola Anglada va continuar 
la festa amb diversos jocs al pati.

El Prat de la Riba va ser el CEIP 
més matiner i va fer la festa central 
el divendres al matí, amb una festa 
en què els alumnes de cada curs, 
disfressats de personatges de la 
Mediterrània, van posar en escena 
coreografies prèviament assajades. 
La festa va comptar  amb la presèn-
cia dels capgrossos de l’escola, Pinxo 
i Llacets, i es va celebrar sota el lema 
Viatge per la Mediterrània. 

Un projecte comú

El Carnestoltes és, en algunes 
escoles, tota una experiència, en 
què alumnes i professorat treballen 
plegats un projecte que, finalment, 
van posar en escena al pati del 
centre. Alguns pares i mares també 
hi van intervenir. Amb el 250 ani-
versari del naixement de Mozart 
com a teló de fons, la música va 
ser l’eix de la celebració.  Una rua 
pels carrers del barri van tancar 
la celebració. L’Isidre Martí va ser 
l’altra escola que va sortir al carrer 
per fer una rua. 

Els alumnes del CEIP Can Vidalet 
van repetir l’experiència de l’any 
passat i van fer diferents jocs i tallers 
de manualitats i d’habilitats a les 
aules, mentre que els del Gras Soler, 
els del Matilde Orduña i els del Joan 
Maragall van celebrar Carnestoltes 
al pati. En el cas del Gras Soler van 
comptar amb la presència d’un 
animador i al Joan Maragall, amb 
una xocolatada. ]

[ Taller de manualitats al CEIP Can Vidalet (esquerra) i acte festiu al CEIP Folch i Torres

[ El rei Carnestoltes i els seus ajudants al CEIP Matilde Orduña (esquerra)  i el mateix 
personatge, versió pescador, al CEIP Prat de la Riba

[ Els alumnes del Gras Soler (foto de la dreta) van fer una festa al pati. Els de l’Isidre 
Martí (esquerra) van fer una  rua pels carrers del voltant

[ Els estudiants del Lola Anglada van rebre (foto de l’esquerra) en Carnestoltes el 
Dijous Gras. Els alumnes del CEIP Joan Maragall, disfressats segons el gust de cadascú, 
van celebrar el Carnaval amb una xocolatada 

Un carnaval escolar amb mil cares
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A.C.A.E. y C.C.A. Plaza Macael 
celebran el Día de Andalucía

Cultural Andaluza de Esplugues. En 
la plaza situada junto a la rambla 
Verge de la Mercè degustaron este 
plato tan típico de la gastronomía 
andaluza. Previamente, se asaron 
cuarenta kilos de sardinas, para 
disfrute de los más madrugadores.  
Por su parte era la primera vez que 
la calle de las migas del recinto de la 
A.C.A.E. acogía el concurso que esta 
entidad organiza acoge cada mes 
de marzo  desde su inauguración, el 
pasado mes de septiembre. Manoli 
Aljarilla ganó el primer premio, en la 
categoría de gusto y Antonio Cano 
el de presentación. 

[ El Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael y la Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues vivieron 
su fiesta más grande del año los 
pasados 3, 4 y 5 de marzo, con la 
celebración del Día de Andalucía. 
El 28 de febrero se conmemora 
el día de la patria andaluza, en 
recuerdo de su primer patriota, 
Blas Infante.

La celebración del Día de Anda-
lucía tuvo como puntos culminantes 
la proclamación del Andaluz del 
año, la ofrenda floral al busto de 
Blas Infante, las citas gastronómicas, 
con las migas como grandes prota-
gonistas, y los festivales de cante 
y baile.

A elección de la Asociación 
Cultural Andaluza de Esplugues, se 
proclamó andaluz del año a Manuel 
Vargas, presidente de la Casa de 
Granada de Sant Boi, una persona 
que, en palabras del presidente de 
la ACAE, José María Cuadros, “se 
merece esta distinción y muchas 
más, por lo que representa para el 
conjunto de entidades andaluzas 
y por lo que trabaja en pro de la 
difusión de la cultura andaluza”. 
Con el nombre artístico de Mano-
lillo Vargas ha ganado premios en 
concursos de cante y ha compartido 
escenario con artistas de la talla 
de Juanito Valderrama, Carmen 
Linares o La Niña de la Puebla. Al 
acto, presidido por el alcalde, asistió 
también la alcaldesa de Sant Boi, y 
buena amiga del andaluz del año, 
Montserrat Gibert.

El acto de proclamación de 
andaluz del año tuvo lugar en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
con la presencia de integrantes de 
las dos entidades y miembros del 
consistorio. Uno de los recuerdos 
más emotivos fue para el socio del 
C.C.A. Plaza Macael,  José Julián Car-
rasco, fallecido durante las pasadas 

Navidades. Tras la presentación 
de los actos del fin de semana, la 
fiesta se trasladó a Can Vidalet, 
donde hubo la ofrenda floral a 
Blas Infante, el Vino de Honor en 
el Edificio Molí y la inauguración 
de una exposición de fotografía, 
Tiempos de cine, en el local social 
del C.C.A. Plaza Macael.

Migas y música

Las migas fueron protagonistas 
de la degustación popular de la 
plaza Blas Infante y del concurso ce-
lebrado en la sede de la Asociación 

[ Grupos de baile de la ACAE (izquierda) y del CCA Plaza Macael (derecha)

El flamenco tomó el testigo de 
la cocina para dar cabida, primero, 
a una velada flamenca, con Ángeles 
Nieto y Ángel Pozo al cante, los cua-
dros del CCA Plaza Macael, al baile, 
Leo Rodríguez, Maite Giráldez y 
Teo “La extremeña” interpretando 
canción española y José Rubio a la 
guitarra, en la sede de la ACAE, el 
sábado 4 por la noche, y un festival 
folklórico, con los cuadros de baile 
de las dos entidades organizadoras, 
en la sede del CCA Pl. Macael,  el 
domingo 5 a mediodía, momento 
en el que finalizaron los actos del 
Día de Andalucía 2006. ]

LAS ENTIDADES 
NOMBRARON  

AL “CANTAOR” 
MANOLILLO VARGAS, 

PRESIDENTE DE LA CASA 
DE GRANADA DE SANT 
BOI, “ANDALUZ DEL 

AÑO 2006”

[ En el centro, 
Manuel Vargas, 
el Andaluz 
del año, 
flanqueado por 
los alcaldes 
de Esplugues. 
Lorenzo Palacín, 
y de Sant Boi, 
Montserrat 
Gibert

[ Los ganadores del Concurso de Migas, a la izquierda, y la degustación popular
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El pintor Benavente Solís cedeix 43 obres 
a Sant Joan de Déu amb fins benèfics
[ Francisco Benavente Solís va 
inaugurar el 6 de març passat una 
exposició de 43 obres que ha ce-
dit a l’Hospital Sant Joan de Déu 
d’Esplugues, amb fins benèfics. Els 
diners que s’aconsegueixin amb la 
venda dels quadres es destinaran 
de manera íntegra al programa 
d’agermanament que Sant Joan de 
Déu té amb l’Hospital de Lunsar, a 
Sierra Leone. L’exposició, oberta al 
públic del 6 al 26 de març, mostra 
quadres pintats amb tècnica mixta, 
de paisatges marins i rurals i imatges 
abstractes.

Pintor d’una trajectòria impeca-
ble, Benavente Solís ha col·laborat 
assíduament amb Sant Joan de Déu 
amb el mateix esperit solidari. Cada 
mes de desembre, l’exposició amb 
fins benèfics que organitza l’hospi-
tal compta amb obres de l’artista de 
la nostra ciutat. L’alcalde, Lorenzo 
Palacín, explicà que “ens satisfà 
especialment poder contemplar la 
pintura de Benavente, per ser un 
veí d’Esplugues, la ciutat  testimoni 
de la seva creativitat”. 

La inauguració de la mostra es 
va fer el 6 de març, en el decurs dels 
actes realitzats amb motiu de la 
commemoració de la festa del patró 
del centre. La celebració va comptar 
amb la presència de l’expresident 
de la Generalitat, Jordi Pujol, que va 
pronunciar la conferència El paper 
de la societat civil en la gestió dels 
serveis públics. 

Concurs de conte infantil

L’Hospital va lliurar els Premis 
al treball de recerca, que enguany 
celebraven la quinzena edició, i va 
retre homenatge al Dr. Francesc 
Abel i Fabre, creador del primer 
comitè d’ètica a Espanya. Final-
ment, Jordi Pujol i Lorenzo Palacín 
van lliurar els premis a l’autor i a 
l’il·lustrador del conte guanyador, 
titulat El nen gris, del 9è Concurs 
de Conte Infantil Sant Joan de Déu, 
Lluís Ferrer i Gusti, respectivament. 
Lara Toro, de l’editorial La Galera, i 
Francesc Bechdejú, de Cercle de Lec-
tors, havien presentat prèviament 
el conte guanyador de la vuitena 
edició, de l’any 2005, L’home del 
sac. En la cloenda de l’acte, Palacín 

recordà l’estreta col·laboració entre 
Esplugues i l’orde hospitalari de Sant 
Joan de Déu, l’últim resultat de la 
qual és la residència psicogeriàtrica 
que està a punt d’inaugurar-se a la 
nostra ciutat (vegeu pàg. 4) i recordà 
la millora que representarà per a 

l’Hospital la plasmació de la pro-
posta del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat d’habilitar una parada 
de la línia 3 del metro i de la línia 
de Sarrià dels FGC en l’entorn del 
centre. ]

ES VAN EXPOSAR A 
L’HOSPITAL AMB MOTIU 
DE LA CELEBRACIÓ DEL 

DIA DEL PATRÓ DEL 
CENTRE. DURANT ELS 
ACTES, JORDI PUJOL 
VA PRONUNCIAR LA 

CONFERÈNCIA EL PAPER 
DE LA SOCIETAT CIVIL EN 
LA GESTIÓ DELS SERVEIS 

PÚBLICS

[ A dalt, el moment de la inauguració de l’exposició. A baix, 
l’entrega dels premis del Concurs de Conte Infantil que 
organitza l’Hospital
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[ El Museu Can Tinturé ha pro-
mogut l’arribada a Esplugues de 
l’exposició Lola Anglada i l’ideal 
del llibre, que es podrà visitar al 
Casal de Cultura Robert Brillas del 
5 al 29 d’abril. La mostra és un 
recorregut per la vida i l’obra de 
la il·lustradora catalana (Barcelona 
1892-Tiana 1984). Inclou una se-
tantena de dibuixos i aquarel·les 
i primeres edicions de llibres, amb 
il·lustracions i volums inèdits. 

La inauguració de l’exposició 
serà el dia 5 d’abril (19 hores) i 
comptarà amb una xerrada a càr-
rec de dues professores del CEIP 
Lola Anglada d’Esplugues.

Qui va ser Lola Anglada

Lola Anglada va ser una artista 
polifacètica que cultivà disciplines 

El Museu Can Tinturé 
organitza l’exposició “Lola 
Anglada i l’ideal del llibre” 
al Casal Robert Brillas

ben diverses, des de la pintura fins 
a l’escriptura, passant per la cerà-
mica i l’escultura. On més va desta-
car és en el camp de la il·lustració, 
que es convertí en el mitjà ideal 
per plasmar l’univers educatiu que 
creà per als infants. 

L’exposició és produïda per 
l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació de Barcelona i es 
podrà visitar de dilluns a dissabte, 
de 17 a 21 hores, a la sala d’actes 
del Casal de Cultura Robert Brillas. 
També restarà oberta el diumenge 
23 d’abril, d’11 a 14 horas. És la 
segona producció que arriba a 
Esplugues dins de la programació 
El Museu al Casal, després de la 
programada l’any passat, Estètica 
per als ulls, poesia per a la vida, 
sobre el modernisme i Santiago 
Rusiñol. ]

El Museu ja compta amb servei  
de visita amb audioguia

El Museu Can Tinturé ha posat en marxa 
un sistema de visita autoguiada. Aquest mètode resta disponible 
per a tots els visitants que vulguin fer la visita sols i descobrir 
noves informacions sobre el Museu i la  i la seva col·lecció sense 
la necessitat d’haver de llegir textos o participar en una visita 
guiada. També permet fer el seu propi itinerari. Les persones 
interessades a fer-la servir han de demanar l’audioguia a la 
recepció del Museu, abans de començar la visita.

la novetat 

[ Un dels 
dibuixos 
de Lola 
Anglada 
que es 
podran 
veure a 
la mostra
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El Ple municipal de 10 de març va aprovar la proposta d’acord  d’exposi-
ció al públic dels criteris i solucions del planejament per a la modificació 
puntual de Pla general metropolità en el sector del carrer Carme comprès 
entre l’avinguda de Cornellà i el carrer Josep Miquel Quintana d’aquesta 
població, d’acord amb el document de criteris, objectius i solucions del 
planejament presentat per Batlle i Roig Arquitectes.
S’obre un termini de 30 dies, a comptar a partir de l’endemà de la publicació 
de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província,  com a període d’exposició 
al públic per formular suggeriments i, si és el cas, altres alternatives de 
planejament, per a corporacions, associacions i particulars.

El Pla municipal de 10 de març va aprovar la  proposta d’acord d’exposició 
al públic de l’avanç de la modificació puntual del Pla general metropolità, 
en el sector delimitat pels carrers Laureà Miró, números 277-313; Nou, 
números 1-25; Àngel Guimerà 48-58; i Casal de Cultura Robert Brillas 
d’aquesta població, d’acord amb el document d’avanç presentat per 
l’arquitecte Miquel Roa.
S’obre un termini de 30 dies,a comptar a partir de l’endemà de la publicació 
de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, com a període d’exposició 
al públic  per formular suggeriments i, si és el cas, altres alternatives de 
planejament, per a corporacions, associacions i particulars.
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S’aprova una 
moció relativa a la 
transparència i a la 
participació ciutadana 
[ El Ple municipal va aprovar el 10 de març passat, 
en la sessió ordinària corresponent a aquest mes, 
una moció que acorda que “l’equip de govern de 
l’Ajuntament d’Esplugues informarà la ciutadania 
de qualsevol projecte de transformació de carrers, 
places o espais públics que ara no estan subjectes 
a l’obligatorietat d’exposició pública, amb temps 
suficient per recollir els suggeriments dels ciutadans 
i de les ciutadanes”. 

La moció també diu que el Ple de l’Ajuntament 
“informarà la ciutadania mitjançant els mitjans d’in-
formació locals sobre l’exposició pública d’aquells 
projectes urbanístics de gran abast en els quals sí 
és obligatòria l’exposició pública segons la legis-
lació vigent”. Igualment, el text aprovat diu que 
“l’equip de govern impulsarà la reforma de l’actual 
reglament de participació ciutadana, dins del procés 
d’elaboració del reglament orgànic municipal, per 
regular en profunditat i detall els acords presos per 
aquest consistori”. 

La moció va ser presentada pel grup municipal 
d’ERC i aprovada, amb esmenes, per totes les for-
macions. ]
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Hugo Sánchez y Adolfo Aldana, en el 
13º aniversario de la Peña Madridista
[ Los ex-futbolistas del Real Madrid Hugo Sánchez, a quien se rindió un emotivo 
homenaje, y Adolfo Aldana, fueron los grandes protagonistas de la fiesta del 13º 
aniversario de la Peña Madridista de Esplugues, celebrado el pasado 11 de marzo.  A la 
celebración acudieron unas 400 personas, con la presencia del resto de peñas blancas 
de Catalunya. La Peña Madridista, presidida por Antonio Reina y cuya sede está en 
la calle Tomás Bretón, cuenta con 240 socios. El alcalde, Lorenzo Palacín, y el concejal 
del Gall, Joaquim Monclús, acudieron a felicitar a la Peña por la efemérides. ]  

Sant Feliu i Santa 
Eulàlia van estar 
amb l’equip local al 
“Ciutat d’Esplugues 
de Natació”
[ L’Esplugues va ser el guanyador del XIX Trofeu Ciu-
tat d’Esplugues de Natació, disputat l’11 de març al 
Complex Esportiu Municipal La Plana, superant els dos 
clubs convidats, el CN Sant Feliu i l’AE Santa Eulàlia 
(L’Hospitalet), que van ser segon i tercer, respectiva-
ment. En total hi van prendre part 110 nedadors. 
Cada participant va haver de fer quatre proves de 50 
metres, una en cada estil (crawl, papallona, braça i 
esquena). La puntuació, segons un barem anomenat 
taula alemanya, se sumava al còmput general per 
equips, que decidia la classificació conjunta final. Al 
llarg de més de tres hores de competició, es van nedar 
un centenar de proves. Tot i que sense incloure’ls a la 
classificació final, al Trofeu també van intervenir-hi 
els més petits del club, els integrants de l’escola de 
natació del CN Esplugues.

Els nedadors de l’entitat amfitriona i organitza-
doraque van fer un millor paper van ser Pere Madrid 
(categoria G0, any 1998), Gemma Bande (cat. G1, anys 
1996 i 1997), Jordi Juan (cat. absoluta) i Verónica Piñero 
(cat. absoluta), que van guanyar les seves competicions 
respectives, mentre que Aleix Camúñez i Paula Sánchez 
(anys 1996 i 1997, cat. G1), Gener Simó (anys 1988 i 
1989, cat. G5) i Raúl Juan i Anna Carrasco (cat. absoluta) 
van ser segons i Albert Pradas (anys 1998 i 1993, cat. 
G3), Jordi Bravo (anys 1988 i 1989, cat. G5), i Héctor 
Cuadrado i Ester Salgado (cat. absoluta) van acabar 
tercers. La competició era la primera que se celebrava 
després del canvi de presidència al club, ja que Miquel 
Àngel Pradas ha substituït en el càrrec José Juan, que 
ja portava un bon nombre d’anys al capdavant del 
club i, tot i que encara és a la Junta, volia deixar pas a 
altres persones al capdavant del club. ]

[ El president 
del CN 
Esplugues (a 
l’esquerra), 
la 1a tinenta 
d’alcalde, 
Pilar Díaz, i 
el regidor de 
Joventut, José 
B. Parra (a la 
dreta), amb 
nedadors dels 
tres clubs en 
el lliurament 
final de copes
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El Grup d’Estudis recordà la 
història de la UE Esplugues
[ Josep Batllori, Jordi Serra, Fermín Cid, Joan Fàbrega, Antoni 
Martín i Lluís Carceller van ser convidats pel Grup d’Estudis per 
parlar del futbol a Esplugues als anys 40, a la trobada del mes de 
març. Els convidats van recordar la trajectòria, fonamentalment, 
de la UE Esplugues, entitat sorgida de la fusió de dos clubs del 
poble, l’any 1940, i que va viure als anys 80 la seva època daurada, 
amb quatre temporades a 3ª divisió. Els convidats van explicar 
un bon nombre d’anècdotes d’una època en què el futbol era 
una de les principals activitats de lleure i una passió per als més 
joves, tot i que no sempre ho van tenir fàcil per practicar-lo. ]

esports

Debut amb brillantor 
del CGA Les Moreres  
a la Copa Catalana
[ Les gimnastes del CGA Les Moreres 
han tingut un paper molt brillant a 
les dues primeres fases de la Copa 
Catalana, disputades a les instal-
lacions de La Foixarda (Barcelona) 
i a Vic. Tant a nivell col·lectiu com 
en l’individual, les nostres gimnastes 
van estar a l’alçada de les millors 
expectatives.

Les classificacions per equips 
demostren que el club de la nostra 
ciutat està entre els millors. Ha 
guanyat les dues fases en la cate-
goria d’Iniciació 3, ha estat segona 
a La Foixarda i primera a Vic en 
Iniciació 4, ha estat segon en Inici-
ació 2 i l’equip  d’Iniciació 1 va ser 
tercer a La Foixarda i cinquè a Vic. 
A la Copa Catalana de Promoció, 
el CGA Les Moreres va ser cinquè 
a la competició celebrada.

A nivell individual, el paper 
de les gimnastes també està sent 
extraordinari. Diferents inte-
grants de l’equip, en diferents 

categories, han pujat al podi en 
les dues primeres fases, d’un total 
de quatre, de la Copa Catalana. 
La més destacada, Ana Hernán-
dez, que va guanyar a Iniciació 3, 
tant a Barcelona com a Vic. Laura 
Menéndez va guanyar a Vic i  va ser 
segona a Iniciació 4, mentre que 
Marina Garsaball (Iniciació 1), Il·lia 
Salvia (Iniciació 2), Ainhoa Pons 
(Iniciació 3) i Clara Vila (Iniciació 
4) també han estat entre les tres 
primeres en alguna de les dues 
cites en les respectives categories. 
En Copa Catalana de Promoció, 
Andrea Pons va ser desena en les 
dues primeres fases. 

La Copa Catalana de Gimnàs-
tica Artística Femenina consta de 
quatre fases. Les dues que resten 
per disputar-se seran a Salt (Giro-
nès), l’1 d’abril, i en una seu encara 
per determinar, el 3 de juny, que 
servirà per disputar la final de la 
competició. ]
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[ Integrants del Club Patinatge Ar-
tístic Esplugues van destacar de ma-
nera especial al II Trofeo Nacional 
Loreto, celebrat a Sevilla els dies 17 
i 18 de febrer. Aquesta competició 
comptà amb la presència de pati-
nadors i patinadores d’Andalusia, 
Catalunya, València i Cantàbria.

Dues representants del club de 
la nostra ciutat, Núria Montull, en 
categoria aleví B, i Judit del Rio, en 
cadet B, van guanyar les seves res-
pectives categories. Altres tres pa-
tinadores obtingueren, igualment, 
excel·lents resultats. Mercè Paez va 
ser segona a juvenil B, Ingrid del Rio, 
tercera a junior B, i Istar Montull, 
sisena en juvenil nacional.

Les cinc patinadores locals van 
estar acompanyades per quatre 
integrants del Pallejà, també en-
trenades per l’espluguenca Sandra 
González, preparadora de l’equip 
de la nostra ciutat. Patricia Kanarek 
(aleví B), Nagore Suárez (juvenil B) 
i Goretti Mérida (juvenil nacional) 
que habitualment entrena a Esplu-
gues, van ser terceres a les seves 
respectives categories.

Sisenes a shows

D’altra banda, el grup de show 
d’Esplugues va acabar sisè de 
Barcelona, amb el tema La llibertat 
del gladiador. L’1 d’abril proper 
participaran a la Copa Catalana de 
Shows. L’entitat, a més, va organit-
zar un Interclubs, el 12 de març. ]

Bon paper de les patinadores 
locals al Trofeu Nacional Loreto

Casal 
Esportiu  
a La Plana 
per Setmana 
Santa 
[ L’Ajuntament d’Esplugues 
organitzarà un Casal Espor-
tiu de Pasqua durant els dies 
feiners de Setmana Santa 
(10, 11, 12 i 13 d’abril) en què 
els infants tenen vacances 
escolars i molts pares i mares 
encara treballen. El Casal es 
desenvoluparà a les instal-
lacions del Complex Esportiu 
Municipal La Plana i a les 
pistes esportives de la plaça 
Catalunya. L’activitat està 
dirigida a nens i nenes de 3 
a 12 anys. Es farà en horari 
matinal, de 9 a 2 del migdia, 
amb la possibilitat d’utilitzar 
un servei d’acollida de 8 a 9 
del matí. L’activitat bàsica 
tindrà un preu de 35 euros i 
el servei d’acollida, 3 euros.

Els participants practi-
caran esports i activitats di-
verses, com bàsquet, futbol, 
volei, handbol, tennis, rugbi, 
hoquei, esgrima, jocs tradici-
onals i activitats aquàtiques. 
El termini per formalitzar la 
inscripció és obert des de l’1 
de març. Es pot fer efectiva al 
punt d’informació a l’usuari 
del Complex Esportiu Muni-
cipal La Plana.  ] 


