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EL PONT D’ESPLUGUES

Temperatura màxima més alta: 30,3 graus (9 agost) 

Temperatura mínima més baixa: 15 graus (15 setembre)

Major velocitat del vent: 61,2 km/h (12 setembre)

Dies més plujosos: 144 litres (12/13 setembre)

Dades meteorològiques

13
Obre portes la
nova Escola
Bressol Montesa,
al carrer Serra
del Montsec

Període:agost-setembre  2006. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteo-
rològica (http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

Finalista del Premi Europeu de la Qualitat 1999.
Guanyador del Premi Iberoamericà de la Qualitat 2000.
Premis Bandera Verda-Ciutat Sostenible 2000-2006; Observatorio
de la Calidad 2000. Mejores Prácticas 2000 i Escuela Universitaria
de Turisme ESMA 2001.
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TRIBUNA

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

El Remolí, un centre
obert i dinàmic

Les noies i els nois d’entre 16 i 30 anys teniu un nou punt de

referència, l’espai  jove Remolí. Volem que els seus veritables

promotors siguin els 15.000 joves d’Esplugues, perquè si se’l

fan seu es convertirà en un espai obert i dinàmic. Hem adequat

el nou equipament com un espai de trobada de la joventut en el

seu temps lliure, amb activitats al seu abast. El caràcter parti-

cipatiu que volem que tingui el Remolí queda palès en el fet

que, en el disseny de les activitats que s’hi faran, s’han incor-

porat diverses aportacions dels mateixos joves.

Una altra aportació que hem fet realitat és la del Club

Ciclista Esplugues amb el projecte de parc ciclista del parc de

la Fontsanta. La proposta neix de les entitats ciclistes dels tres

municipis que el compartirem —Esplugues, Sant Just i Sant

Joan Despí— i l’hem volgut tirar endavant perquè compartim

la voluntat de facilitar que a les nostres ciutats la gent tingui

espais aptes per fer esport. És una nova actuació que forma

part del Pla d’Equipaments Esportius, que inclou millores a

equipaments ja existents i construcció de nous espais on fer

esport i salut. L’inici de les obres de col·locació de gespa artifi-

cial als camps de futbol de El Molí i Salt del Pi és un altre pro-

jecte que iniciarem les properes setmanes.

Aprofito per felicitar els comerços que han rebut els premis

de reconeixement a la Nit del Comerç d’Esplugues. M2

Interiorisme, Video Oca i Centre Dietètic Casellas. Com ja vaig

remarcar a la festa dels comerços associats a la Unió de

Botiguers i Comerciants d’Esplugues, des de l’Ajuntament con-

tinuarem fent costat al nostre comerç, perquè pugui promoure

al llarg de l’any les diverses accions dirigides a fomentar el tei-

xit comercial i continuar incidint en les qualitats del comerç de

proximitat. 

El Remolí, un centro
abierto y dinámico

Las chicas y chicos de 16 a 30 años tenéis un nuevo punto

de referencia, el espacio joven Remolí. Queremos que sus ver-

daderos promotores sean los 15.000 jóvenes de Esplugues,

porque si lo hacen suyo se convertirá en un espacio abierto y

dinámico. Lo hemos adecuado como un punto de encuentro de

la juventud en su tiempo libre, con actividades a su alcance. El

carácter participativo que queremos que tenga el Remolí se

evidencia en el hecho de que, en el diseño de las actividades

que se realizarán, se han incorporado diversas aportaciones

de los mismos jóvenes.

Otra aportación que hemos hecho realidad es la del Club

Ciclista Esplugues con el proyecto de pista ciclista del parque

de la Fontsanta. La propuesta nace de las entidades ciclistas

de los tres municipios que lo compartiremos —Esplugues,

Sant Just y Sant Joan Despí— y la hemos querido tirar adelan-

te porque compartimos la voluntad de facilitar que en nuestras

ciudades la gente tenga espacios aptos para hacer deporte. Es

una nueva actuación del Plan de Equipamientos Deportivos,

que incluye mejoras en instalaciones ya existentes y construc-

ción de nuevos espacios donde hacer deporte y salud. El inicio

de las obras de colocación de césped artificial en los campos

de fútbol El Molí y Salt del Pi es otro proyecto que iniciaremos

las próximas semanas.

Aprovecho para felicitar a los comercios que han recibido los

premios de reconocimiento en la Nit del Comerç de Esplugues,

M2 Interiorisme, Video Oca y Centre Dietètic Casellas. Como

remarqué en la fiesta de los comercios asociados a la Unió de

Botiguers i Comerciants d’Esplugues, desde el Ayuntamiento

continuaremos apoyando a nuestro comercio, para que pueda

promover a lo largo del año las diferentes acciones dirigidas a

fomentar el tejido comercial y continuar incidiendo en les cua-

lidades del comercio de proximidad.
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Els Mossos d’Esquadra arriben
l’1 de novembre a Esplugues
La Policia autonòmica de Catalunya assumirà les competències de seguretat al
nostre municipi coincidint amb el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya

La Policia Local i la catalana han
mantingut reunions constants els últims
mesos per mirar de coordinar la que
serà, a partir del mes que ve, la seva
responsabilitat: augmentar encara més
les cotes de seguretat a la ciutat

per a aquest any i el durà a responsabilitzar-se de la seguretat en un total

de 27 municipis del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, en un territori

que compta amb 1.024.825 habitants. Aquesta ampliació significa que els

Mossos estaran presents al 76,6% del territori català i donaran cobertura

al 78,9% de la població. La comissaria d’Esplugues, juntament amb les

de Cornellà i El Prat, s’integrarà a la Regió Policial Metropolitana Sud.

Nova comissaria
Les dependències dels Mossos d’Esquadra a Esplugues es troba-

ran ubicades a la comissaria que la Generalitat està construint al carrer

Laureà Miró, al costat del barri Sant Llorenç i a tocar de la ronda de Dalt i

del carrer Molí. Rebrà la denominació d’ABP o Àrea Bàsica Policial

d’Esplugues-Sant Just i, com a tal, oferirà la cobertura de seguretat ciu-

tadana a aquests dos municipis. Les obres de la comissaria van comen-

çar durant el primer semestre de l’any i fonts del Departament d’Interior

de la Generalitat han informat que estarà enllestida abans de la data fi-

xada per al desplegament. Una setantena d’agents estaran adscrits a

aquesta ABP i, segons va informar el mateix Departament d’Interior,

Andreu Alfonso en serà l’inspector en cap. 

Al llarg dels últims mesos, i per tal d’assegurar un desembarca-

ment adequat i coordinat, els responsables de la Policia Local

Els Mossos d’Esquadra arribaran a partir de l’1 de novembre a

Esplugues. Aquell dia, la policia catalana assumirà les competències en

seguretat ciutadana al nostre municipi, així com en altres 26 de les co-

marques del Vallès Occidental i de part del Baix Llobregat. Això significa

que, a partir de la diada de Tots Sants, veurem circular pels carrers i pla-

ces d’Esplugues els agents de la Policia Autonòmica, tant a peu com en

motos i cotxes patrulla. El mateix dia 1, dia en què se celebraran els co-

micis al Parlament de Catalunya, els Mossos s’encarregaran de la vigi-

lància d’alguns col·legis electorals. 

L’arribada del nou cos policial forma part del desplegament previst

IMATGE CEDIDA PER L’OFICINA DEL PORTAVEU DELS MOSSOS D’ESQUADRA
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d’Esplugues i de la Policia Autonòmica han mantingut reunions periòdi-

ques que han permès als Mossos d’Esquadra saber quina és la situació

de la seguretat ciutadana aquí. A partir de l’1 de novembre, la relació

entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Local s’establirà, entre

d’altres fòrums bilaterals, amb la constitució d’una mesa de coordinació i

la incorporació de la policia de la Generalitat a la Junta Local de

Seguretat, que presideix l’alcaldessa d’Esplugues. Abans del desplega-

ment s’haurà firmat el conveni de col·laboració, en matèria de seguretat

ciutadana —a l’hora del tancament d’aquesta edició estava previst que la

signatura tingués lloc durant la segona quinzena d’octubre, tot i que la

data no s’havia fixat—. Cal recordar que ja fa uns mesos Generalitat i

Ajuntament van signar un altre  conveni de col·laboració, en aquest cas

en matèria de trànsit, amb la finalitat d’establir l’àmbit competencial de

cada cos policial i potenciar al màxim la coordinació per aconseguir els

millors resultats. Els paràmetres de coordinació que es desenvoluparan

posaran especial èmfasi als àmbits de la prevenció i de la policia de pro-

ximitat, per tal d’assolir que els ciutadans i ciutadanes d’Esplugues gau-

deixin d’uns nivells òptims de seguretat. 

Els Mossos d’Esquadra supliran amb les seves tasques el Cos

Nacional de Policia, que fins al 31 d’octubre, a les 12 de la nit, continuarà

portant a terme les seves funcions.  

Un torneig de futbol sala mostra la bona
entesa dels cossos policials a la ciutat

El Torneig de Futbol Sala per a Policies disputat durant la

Festa Major va ser una clara demostració de l’excel·lent sintonia

entre els diferents cossos de seguretat presents a Esplugues. Un

equip de la Policia Local de la nostra ciutat, un altre de la comis-

saria de Cornellà del Cos Nacional de Policia i altres dos dels

Mossos d’Esquadra (ABP de L’Hospitalet i Trànsit de Sant Feliu

de Llobregat) es van enfrontar en un torneig amistós en què, si

bé tots volien guanyar, va regnar per sobre de tot l’esportivitat.

Va resultar-ne guanyador l’equip dels agents de trànsit dels

Mossos d’Esquadra de Sant Feliu, que va vèncer en la final els

companys de l’ABP de l’Hospitalet, per penals. La Policia Local

d’Esplugues (a la foto, amb l’equip campió), va acabar en el ter-

cer lloc i l’equip del Cos Nacional de Policia, en el quart. Isidre

Vara, de Sant Feliu, va ser el màxim golejador. L’alcaldessa, Pilar

Díaz, el regidor d’Esports, Carles Ginés, i responsables dels tres

cossos policials van presidir l’acte de lliurament de premis. 

PER LA VOSTRA SEGURETAT...

QUAN ANEU A LLOCS AMB MOLTA CONCURRÈNCIA...

1.-  Cuideu  la  vostra  bossa o cartera en aquells espais on hi

hagi molta concurrència de persones ("mercadillos", especta-

cles, etc.)

2.-  Tingueu cura  dels vostres objectes personals, especialment

bosses, càmeres, maletes...

3.-  Prengueu  les  degudes precaucions per tal d'impedir que

bosses, joies o objectes similars us puguin ésser arrabassats

4.- Eviteu de fer ostentació de riquesa o de pertinences

5.-  Si  sou pensionista, procureu d'anar sempre acompanyat

d'algun famliar al vostre banc o caixa d'estalvis quan aneu a co-

brar la vostra pensió

i recordeu,

AVISEU LA POLICIA:

• Quan observeu gent estranya en el vostre portal o rondant pel

carrer.

• Si escolteu sorolls en habitatges deshabitats.

TINGUEU EN COMPTE  SEMPRE...

1.- No faciliteu l'entrada a l'immoble a persones desconegudes

2.-  Exigiu  sempre  acreditació  als representants de serveis tèc-

nics (gas, llum, aigua, etc.) i confirmeu-la telefònicament

POR SU SEGURIDAD...

CUANDO ACUDAN A LUGARES MUY CONCURRIDOS...

1.-  Cuide  su  bolso  o cartera en aquellos espacios donde con-

curran muchas personas (mercadillos, espectáculos, etc.)

2.-Vigile sus objetos personales, especialmente bolsos, cáma-

ras, maletas...

3.-  Tome las debidas precauciones para impedir que bolsos,

joyas u objetos similares le puedan ser arrebatados

4.- Evite hacer ostentación de riqueza o pertenencias

5.- Si es Vd. pensionista, procure ir siempre acompañado de

algún famliar a su banco o caja de ahorros cuando vaya a cobrar

su pensión.

Y recuerde

AVISE A LA POLICÍA

• Cuando observe gente extraña en el portal o merodeando en

la calle

• Si escucha ruidos en viviendas desocupadas

RECUERDE SIEMPRE...

1) No facilite la entrada al inmueble a personas desconocidas

2)  Exija  siempre  acreditación a los representantes de servicios

técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confírmela telefónicamente

POLICIA LOCAL: 092/93 371 66 66

POLICIA NACIONAL: O91/ 93 261 60 61

MOSSOS D’ESQUADRA: 088
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Casi 1.000 personas han

asistido ya al programa

de alternativa a la sanción

Asistir a estos cursos permite a los
conductores de moto y ciclomotor
cancelar su primera multa

Cerca de mil personas han asistido a las sesiones del Programa de

alternativa a la sanción desde su creación, en 1995. Este programa, que

es desarrollado por el Ayuntamiento de Esplugues, es pionero dentro de

las acciones encaminadas a aumentar la seguridad a través de la pre-

vención de conductas de riesgo mediante la educación vial dirigida a dife-

rentes colectivos. Este tipo de actividades se han puesto de renovada ac-

tualidad con la entrada en vigor del carnet por puntos y la asistencia a

cursos de reeducación para recuperar el “crédito” perdido, que muestra

cómo la línea iniciada por el consistorio de apostar por el aprendizaje en

lugar de la simple multa es seguida por otras administraciones.

El programa está dirigido al colectivo que más sufre los accidentes

El Ayuntamiento fue pionero en la
realización de actividades reeducadoras,
en boga ahora por el carnet por puntos

La Marxa d’Educació

Viària va celebrar-se

finalment el 8 d’octubre  

Aquest certamen, de caire educatiu,
s’adreça als infants, per ensenyar-los a
moure’s per la ciutat amb bici 

Des de fa uns
anys, la prova
sensibilitza
envers les
persones
amb
discapacitats

La Marxa Accessible d’Educació Viària, que es va haver de suspen-

dre el dia 23 de setembre per la pluja, es va fer el diumenge 8 d’octubre

passat. Dirigit a la població escolar de primària i secundària, el certamen

va aplegar unes 300 persones, entre les quals hi havia els pares i les

mares de molts dels participants. Era la 22a edició d’un certamen que,

des de la seva creació, ha tingut l’objectiu d’ensenyar els nois i noies de

la nostra ciutat com es circula amb bicicleta, per la ciutat, de manera

responsable. Des de fa uns anys, té un component sensibilitzador envers

les persones amb discapacitat, per conscienciar el conjunt de la població

de les dificultats que aquestes persones tenen per moure’s a la ciutat.

L’activitat és part complementària del programa d’educació viària a

les escoles,  que des de fa molts anys mira d’ensenyar a l’alumnat de pri-

mària les normes bàsiques en matèria de vialitat, tant com a vianant com

a conductor. La Policia Local és l’encarregada de coordinar aquest pro-

grama. Com en edicions anteriors, la Marxa Accessible va comptar amb

un recorregut que sortí de la plaça Santa Magdalena i arribà al parc Pou

d’en Fèlix, on es va fer un sorteig final de bicicletes i altres regals.  

de circulación, las personas jóvenes de 14 a 25 años conductoras de ci-

clomotor. A cambio de asistir a una jornada de reflexión sobre accidentes

de tráfico y sus consecuencias, se les anula el expediente por una infrac-

ción cometida con su vehículo de dos ruedas. La medida es aplicable úni-

camente a las personas que cometen su primera infracción; los reinci-

dentes no se pueden acoger a ella. 

Los cambios normativos han implicado un incremento sustancial

en la cuantía económica de las infracciones y suponen, además, la pérdi-

da de puntos. Esto hace más recomendable la asistencia a las sesiones

de alternativa a la sanción, aunque hay que recordar que no todas las in-

fracciones pueden pasar por el programa. Ante el previsible aumento del

número de asistentes, la Policía local, responsable de impartirlas, ha

previsto celebrar dos sesiones cada mes, una en horario matinal y otra

por la tarde.  
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El parque de la Fontsanta
tendrá una zona ciclista

El parque metropolitano de la Fontsanta, situado a caballo de los

municipios de Esplugues, Sant Just Desvern y Sant Joan Despí, contará

muy pronto con un nuevo espacio que hará las delicias de los amantes de

la bicicleta: una zona ciclista. El proyecto de esta nueva área deportiva in-

cluye dos circuitos, uno exterior cuyo perímetro tendrá 485 metros de

longitud, y otro interior, para  bicicleta de montaña (BTT), de 650 metros

de recorrido.

La pista exterior, de formas irregulares, contará con tres recorri-

dos diferentes, de 485, 808,5 y 1.300 metros de longitud. Tendrá 5 metros

de anchura (más uno por lado para acera)  y estará ligeramente peralta-

da, con un desnivel hacia el interior. El circuito interior, para bicicletas de

BTT, será espectacular, pues su itinerario, de 650 metros de longitud y 2

de anchura, contará con rectas, curvas y una zona en zig-zag, además de

numerosos desniveles que prometen hacer disfrutar de los ciclistas más

arriesgados. Una zona de vegetación, con árboles de hoja caduca y pe-

renne, un aparcamiento para bicicletas y otros servicios, como bar o ves-

tuarios, completarán este área ciclista, cuyo acceso principal estará si-

tuado junto a la parada del Trambaix de Sant Martí de l’Erm, justo detrás

de la Deixalleria Mancomunada de la Fonsanta. 

Presentación del proyecto
La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y sus homónimos de Sant

Joan Despí, Antonio Poveda, y Sant Just, Lluís Perpinyà, presidieron el

Contará con dos circuitos, uno para BTT
y otro para entrenamiento,
aparcamiento para bicicletas, servicios 
y vegetación en su zona central. 
Lo compartirán los municipios de
Esplugues, Sant Joan Despí y Sant Just 

pasado 2 de octubre la presentación del proyecto, en el mismo emplaza-

miento que dentro de un tiempo acogerá esta nueva infraestructura de-

portiva popular. Entre los presentes, había representantes de los  clubes

ciclistas de las tres ciudades y el presidente de la Federación Catalana

de Ciclismo, Alfons Molist. Pilar Díaz explica que “estamos impulsando

diferentes acciones para fomentar el uso de la bicicleta como medio de

transporte cómodo, respetuoso con nuestro entorno y óptimo para la

salud de los que la utilizan”. La alcaldesa apunta que “hemos querido

que este entorno verde del barrio del Gall de nuestra ciudad tengamos la

posibilidad de practicar ciclismo, porque esta actuación responde a la

línea de trabajo que estamos siguiendo desde el Ayuntamiento para que

Esplugues siga siendo una ciudad agradable donde vivir y hacer depor-

te”. 

La construcción de esta zona ciclista, cuyo inicio se prevé inmedia-

to, se ha incluido en el Plan de equipamientos deportivos, en el que tam-

bién figuran proyectos tan emblemáticos como el nuevo Complex

Esportiu Municipal Les Moreres (con dos pabellones y gimnasio nuevo),

la reforma en marcha del Complex Esportiu La Plana o la instalación de

césped artificial  en los campos municipales de fútbol El Molí y Salt del Pi

o realidades tan evidentes como las Piscines Municipals Parc dels

Torrents.

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, 
y los alcaldes de Sant Joan Despí,
Antonio Poveda, y Sant Just, Lluís
Perpinyà, presentaron el proyecto 
el pasado 2 de octubre

La alcaldesa  y concejales, con integrantes del Club Ciclista Esplugues
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S’acaben les obres que

han millorat l’aspecte de

la plaça Santa Magdalena 

La reparació de la plaça que acull la casa consistorial
va finalitzar el mes de setembre passat. Les obres
que s’hi han fet han permès substituir els elements
més deteriorats i fer la plaça més còmoda i accessible

A la plaça Santa Magdalena li han canviat

la cara. Les obres que s’hi han dut a terme du-

rant els últims mesos i que es van acabar el

mes de setembre han servit, fonamentalment,

per rentar-li la cara a un espai públic que té

pendent una reforma profunda que l’Ajun-

tament vol fer tenint en compte l’opinió dels

veïns, dels comerciants i dels agents socials de

la zona. Els objectius de les obres executades

ara ha estat el de millorar l’accessibilitat i fer

que la plaça sigui més còmoda per a les perso-

nes.

Els elements fornamentals d’aquesta re-

paració han estat la renovació del paviment de

la zona central de la plaça —asfaltada amb qui-

trà de color vermell—; el reordenament de l’a-

parcament, que inclou dues zones d’estaciona-

ment de motos i ciclomotors —aparcar vehi-

cles al centre de la plaça resta ara prohibit— i

la inclusió d’una plaça per a vehicles conduïts

per persones discapacitades; la col·locació de

fins a quatre passos de vianants, a l’entrada de

la plaça, als dos extrems de la façana de

l’Ajuntament i a la cruïlla de la cantonada amb

Laureà Miró; la renovació dels escocells dels

arbres i la instal·lació d’embornals que recu-

llen l’aigua de pluja i eviten els incòmodes bas-

sals que es creaven a la calçada quan les pre-

cipitacions eren una mica intenses. 

Zona de jocs millorada
També ha millorat la zona de jocs infan-

tils, que conserva els gronxadors i el castell que

ja hi havia però se n’ha ampliat el sorral, s’hi

han posat  bancs, per compatibilitzar la diver-

sió dels infants i el descans de les persones

adultes que els acompanyen, i una tanca peri-

metral de fusta. També s’hi ha instal·lat una

nova font d’aigua potable, al costat de la zona

de jocs. La renovació dels tendals d’una terras-

sa de bar també contribueix a canviar l’aspecte

de la plaça.

Zona per aparcar
motos al costat del
Pont d’Esplugues

L’aparcament provisional que hi ha al

costat del Pont d’Esplugues compta ara  amb

una zona d’aparcament per a motocicletes i

ciclomotors, situada a l’inici del revolt, gaire-

bé al costat de la plaça Santa Magdalena. Té

una capacitat per a una dotzena de motos i

ciclomotors i complementa els que s’han ha-

bilitat a la mateixa plaça

L’Ajuntament té 
previst realitzar, 
a mig termini, una
remodelació a fons 
de la plaça

Cessió de terrenys
a la Fundació Fèlix
Llobet

El Ple municipal va aprovar per unani-

mitat el 29 de setembre passat la cessió d’un

solar ubicat a l’avinguda Lluís Companys a la

FundacióFèlix Llobet, per construir-hi un

equipament residencial. 

L’Ajuntament farà
12 pisos públics al
carrer Pere Pelegrí

L’Ajuntament construirà dotze habitat-

ges de promoció pública al carrer Pere

Pelegrí, en un solar de propietat municipal.

Aquests dotze pisos estan inclosos al Pla mu-

nicipal de l’habitatge.

La zona de jocs infantils està ara protegida per un tancament de fusta



El Remolí ja ha obert les seves portes. El

6 d’octubre va començar a funcionar aquest

centre de recursos juvenils, que l’Ajuntament

ha creat amb la idea de convertir-lo en un dels

dinamitzadors de la vida associativa i del lleure

entre la població de 16 a 30 anys de la nostra

ciutat.  Està ubicat a l’edifici Molí, de Can

Vidalet, tot i que l’accés és a través de la plaça

Blas Infante. Entre altres espais, compta amb

una aula de noves tecnologies, sala polivalent

per a activitats, aula d’informàtica amb deu or-

dinadors, un punt d’informació juvenil, que in-

clou quatre ordinadors per a autoconsultes,

una aula de noves tecnologies, amb Internet

gratuït i cursos, i un espai destinat a jocs de

taula, amb la presència de dues màquines de

jocs per ordinador i diferents espais o despat-

xos per a reunions o xerrades .

Aquest centre de recursos juvenils vol

oferir a la ciutadania jove d’Esplugues un espai

de trobada i de relació, capaç d’impulsar una
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Obre l’Espai Remolí, equipament per
a les persones joves d’Esplugues
És ubicat a Can Vidalet i l’Ajuntament l’ha creat per donar una resposta integral 
a les necessitats, inquietuds i demandes de la gent que té entre 16 i 30 anys

oferta municipal d’oci per a joves, de manera

que  les persones usuàries de l’equipament i

de les activitats i serveis que s’hi oferiran pu-

guin comptar amb propostes estables. També

vol ser un motor per a l’associacionisme juve-

nil i un punt de trobada per a la ciutadania de

16 a 30 anys. 

Programació tot l’any
L’equipament oferirà una programació de

cursos, activitats i tallers durant tot l’any.  Entre

les propostes més atractives que farà, hi ha les

activitats de lleure nocturn els divendres i els

dissabtes a la nit; els tallers, de temes tan di-

versos com dansa, manualitats, expressió o ’in-

formàtica, entre altres;  o les exposicions o ac-

tuacions de petit format que hi tindran lloc. Al

Remolí també hi ha un espai per a L’Agència, el

punt d’informació juvenil, i diferents espais o

despatxos per a reunions o xerrades . Igual-

ment, ofereix assessorament especialitzat

sobre salut, treball o habitatge, entre altres

temes d’interès, i es converteix en un centre

impulsor de nous projectes de joves de la ciu-

tat. En les èpoques d’exàmens, hi haurà aules

d’estudi, per preparar-se en un  lloc adient.

Un equipament fruit 
de l’opinió dels i les joves

La posada en marxa de l’equipa-

ment municipal Espai jove – Remolí  és

fruit d’un procés planificat i participatiu

que neix de les  conclusions del Pla di-

rector de joventut d’Esplugues. Els joves

i les entitats participants al Consell de

Joventut van realitzar les seves aporta-

cions per definir els aspectes programà-

tics i estructurals d’aquest nou edifici i

els serveis i activitats que s’hi havien d’o-

ferir. Al Remolí, als joves no només se’ls

oferirà un lloc per al lleure, sinó que

també els facilitaran la informació per

trobar els recursos necessaris per a l’e-

mancipació. Qualsevol persona jove que

vulgui independitzar-se hi podrà conèi-

xer  totes les possibilitats d’ajuts econò-

mics que té a l’abast a Esplugues.
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Va ser inaugurat de manera oficial 
el 6 d’octubre passat, en una festa
multitudinària a la qual van assistir més
d’un miler de persones

La inauguració de l’equipament va ser un acte multitudinari. Més

d’un miler de persones van voler compartir la festa que va organitzar

l’Ajuntament i, sobretot, saber com és el Remolí. Els assistents, una im-

mensa majoria joves però també ciutadans i ciutadanes d’altres edats,

volien saber què s’hi podria fer a partir del dilluns que ve. I pel que es va

veure, la majoria van marxar contents del que van veure. Fins i tot, al-

guns ja van poder participar a les diferents activitats que s’havien orga-

nitzat amb motiu de la inauguració.

L’obertura oficial del Remolí la van presidir l’alcaldessa, Pilar Díaz,

el regidor de Joventut, José Blas Parra, el secretari general de Joventut

de la Generalitat, Olivié Bayón, i el regidor del districte de Can Vidalet,

Trinidad Bravo. Els tres primers van poder-se adreçar a les moltes per-

sones que van asistir a l’acte, per explicar-los la importancia que l’equi-

pament ha de tenir en la dinamització del col·lectiu jove d’Esplugues.

Tant les activitats que s’hi podran fer com els serveis que s’hi podran tro-

bar van ser especialment valorats, però per sobre de tot s’ha d’apuntar

que van incidir en la importància que aquest equipament i la seva vitalitat

siguin la conseqüència de l’aportació de tots, de l’Administració, de les

entitats i de les aportacions d’una representació de les 15.000 persones

de 16 a 30 anys que hi ha censades a la nostra ciutat. La inauguració ofi-

cial del Remolí es va completar amb diferents tallers (de discjockey o

maquillatge de henna), un karaoke mòbil, un futbolí gegant, una exposi-

ció i un concert musica. A més, es van regalar un miler de clauers de

mòbil amb l’anagrama de l’espai jove Remolí. 

Al Remolí  hi ha un espai de tecnologiess de la informació

Dos usuaris en el punt de trobada, amb diaris, revistes i servei
de begudes

Atabalats va participar a la inauguració

En l’obertura oficial es van fer diversos tallers i un karaoke



EQUIPAMENTS

EL PONT D’ESPLUGUES|
150 | octubre de 2006

13

L’Escola Bressol Montesa, 
la quarta de titularitat pública
a la ciutat, és en funcionament
des del 2 d’octubre 

L’Ajuntament ha
promogut aquest centre
educatiu, ubicat al carrer
Serra del Montsec, amb
una capacitat per a 
74 infants de 0 a 2 anys 

L’equipament respon a la demanda
existent als barris de La Plana 
i Montesa. L’Ajuntament l’ha construït
amb la col·laboració de la Generalitat

Ja és en funcionament l’Escola Bressol municipal Montesa. El 2 d’oc-

tubre passat, els primers alumnes del centre van estrenar les instal·la-

cions que l’Ajuntament ha adequat al carrer Serra del Montsec, en els

baixos d’un dels edificis del conjunt residencial Montesa, al barri del

mateix nom de la nostra ciutat.

Es tracta de la tercera escola bressol municipal que hi ha a

Esplugues. S’ha creat per ampliar l’oferta de les altres dues existents

fins ara, La Mainada i Montserrat, i amb l’objectiu de respondre a la de-

manda existent als barris de La Plana i Montesa, que nodriran de mane-

ra majoritària el nou equipament. A Esplugues hi ha, a més, una quarta

llar d’infants, El Sucre, que depèn del Departament d’Educació de la

Generalitat de Catalunya.

Cinc aules
L’EB Montesa ocupa una planta baixa amb pati. Els espais de què

disposa són cinc aules, degudament equipades amb tot el material ade-

quat per portar a terme la important tasca educativa pròpia de l’equipa-

ment. Dues aules són per al segment d’edat de 2 a 3 anys, altres dues

per al d’1 a 2 anys i una per a alumnes de menys d’un any. Les sales dels

més grans acullen un màxim de vint alumnes, les dels mitjans, fins a

tretze nens i nenes, i la de petits, de set nadons. El centre compta també

amb dormitoris, biberoneria, menjador, lavabos i vestidors. 

La creació de l’Escola Bressol Montesa és el resultat de l’acord

entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, dins del pla de creació

de noves places de 0 a 3 anys, impulsat pel Departament d’Educació.

Amb les 74 ofertades ara, Esplugues suma ja fins a 367 places públiques

d’escola bressol, una xifra que, segons el regidor d’Educació, Lorenzo

Palacín, “permet respondre a la pràctica totalitat de demanda existent en

l’actualitat”. La ciutat té, a més, 152 places de titularitat privada.
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La Fundació Finestrelles
estrena residència i taller

El Pla municipal de residències continua
sumant. La nova llar de la Fundació Pro
Disminuïts Psíquics Finestrelles,
construïda molt a prop de l’avinguda
Països Catalans, en conveni amb
l’Ajuntament i la Generalitat, es va
inaugurar el 14 de setembre passat

obres. El conegut mossèn Josep Maria Ballarín va beneir l’equipament,

després de destacar que les residents —”unes criatures que es fan esti-

mar molt”, va dir— hi estaran molt a gust .

L’acte d’inauguració va servir també per oficialitzar el canvi de pre-

sident a la Fundació Finestrelles, en què Dionisio González Echeverri

dóna el relleu a Lluís Monset, després de més de dues dècades al càrrec.

González va mostrar-se molt satisfet en el moment de la inauguració —

”per fi ho hem aconseguit!” va exclamar— i va dir que era el moment

d’acabar un cicle a l’entitat i d’iniciar-ne un altre, destinat a oferir més

serveis i a millorar la tasca social de la Fundació. El nou president accep-

ta el repte, tot apuntant el propòsit de “millorar el que ens han deixat”i

fer que les instal·lacions funcionin de la manera adequada.

Tant la consellera com l’alcaldessa van lloar l’equipament. Carme

Figueras va explicar que “és un exemple de com s’ha d’atendre la igual-

tat d’oportunitats entre les persones”, alhora que va recordar la sèrie de

mesures legislatives  i de suport que el govern català ha portat a terme

per atendre les necessitats de les persones. Pilar Díaz va destacar el Pla

de residències impulsat per l’Ajuntament, que ha significat la construcció

de tres centres, inaugurats els últims sis mesos,  i va recordar que aquest

pla forma part d’un objectiu global: atendre les necessitats dels esplu-

guencs i les espluguenques. L’alcaldessa va destacar el bon funciona-

ment del Servei d’Atenció a Domicili i va recordar que als serveis socials

municipals no hi ha llistes d’espera, encara que això no vol dir que

l’Ajuntament abaixi la guàrdia, perquè és conscient que les expectatives

de la gent van canviant  i que el consistori ha d’estar atent a les noves de-

mandes que es produeixin.

Els serveis que la Fundació Pro Disminuïts Psíquics Finestrelles

ofereix han donat un salt de qualitat molt important, després de la inau-

guració de les seves noves instal·lacions, construïdes en uns terrenys

municipals situats entre els carrers Melcior Llavinés i Sometents i l’avin-

guda dels Països Catalans. A la nova  seu de la Fundació s’hi han cons-

truït una residència, amb capacitat per a 24 persones, i un taller ocupa-

cional, on es formaran laboralment  fins a 48 usuaris i usuàries.

L’acte d’inauguració de les instal·lacions van aplegar les persones i

institucions que han fet possible el projecte: l’Ajuntament d’Esplugues,

representat per l’alcaldessa, Pilar Díaz; el Departament de Benestar i

Família de la Generalitat, amb Carme Figueras, la seva titular, al capda-

vant; i la Fundación ONCE, el director general de la qual, Luís Crespo,

també hi era present. També hi va assistir l’exconsellera de Benestar i

Família, Irene Rigau, que ara fa prop de quatre anys havia presidit la

col·locació de la primera pedra, acte protocol·lari previ a l’inici de les

Assistents a la inauguració, com l’alcaldessa Pilar Díaz, la consellera, Carme Figueras, a la seva dreta,  la diputada Irene Rigau (més a l’es-
querra de la imatge) i el ja expresident de la Fundació, Dionisio González, escolten les explicacions de la gerent del centre, Elionor Castillo
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Celebrada la jornada

d’integració de persones

amb discapacitat 

Les diferents entitats d’Esplugues que
treballen en aquest àmbit van
organitzar activitats de sensibilització

La gent
participant va
comprovar els
problemes de
mobilitat a la
ciutat

Per quart any consecutiu, les diferents entitats d’Esplugues que

treballen per afavorir la integració de les persones amb discapacitat

(AIDED, Fundació Finestrelles, Club Esportiu Endavant, Associació i

Fundació Proa, Esplugues Sense Barreres, la Llar Residència Esplugues

i la Federació ECOM) i l’Ajuntament van tornar a unir forces per celebrar

una jornada de sensibilització, als jardins del Casal de Cultura Robert

Brillas. Durant tot un matí, van organitzar activitats i tallers que feien

veure les dificultats que tenen les persones que s’han de moure amb ca-

dira de rodes o tenen algun tipus de discapacitat. Cada entitat, a més, va

comptar amb un estand informatiu, en què explicaven les activitats i ser-

veis que presten i miraven de trobar suport econòmic i moral per part

d’una ciutadania, la d’Esplugues, cada cop més sensibilitzada al voltant

de les necessitats de les persones amb discapacitat. A la festa van parti-

cipar, entre altres, els grups de ball de l’Esbart, de l’Asociación Cultural

Andaluza de Esplugues, i d’Amics del Ball de la Plana. El grup Vatua l’Olla

va distreure els més menuts i la bruixa Alegria va ser l’animadora d’una

jornada molt concorreguda, organitzada en plena Festa Major. 

El Ayuntamiento 

amplía el servicio de

transporte adaptado 

La ciudadanía con problemas de
movilidad  se puede beneficiar de su
funcionamiento

Los ciudadanos y ciudadanas de Esplugues  con movilidad reducida-

pueden disponer del servicio de transporte especial para desplazarse

de manera esporádica a los municipios de Barcelona, L’Hospitalet,

Cornellà, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just, Gavà, Sant Boi, El Prat

de Llobregat y Castelldefels. El servicio no incluye traslados dentro del

mismo municipio de Esplugues. El objetivo del Ayuntamiento es ir cu-

briendo progresivamente las necesidades de transporte de las perso-

nas que, por su discapacidad, no pueden utilizar el transporte público

ordinario, bien porque no está adaptado o porque no coincide con sus iti-

nerarios.

Va dirigido a personas que, por su
discapacidad, no pueden utilizar el
transporte público ordinario

Los usuarios potenciales del servicio son las personas empadrona-

das en Esplugues, con certificado de disminución y con limitaciones gra-

ves y severas de movilidad (valoradas como tal por los servicios corres-

pondientes del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS))

que cuenten con un certificado de reconocimiento de disminución y

superen el baremo de movilidad reducida. Otros requisitos a cumplir —

cuanto menos uno de estos—  son ser usuario de silla de ruedas, utili-

zar muletas o bastón para caminar, presentar una insuficiencia o enfer-

medad cardiaca o respiratoria grave o presentar algún trastorno de con-

ducta que imposibilite el uso de un transporte público. 

La tramitación del servicio y una mayor información al respecto se

puede solicitar en los puntos de atención ciudadana del Ayuntamiento o

en los servicios sociales municipales. Una vez revisada la solicitud, se

enviará al Consell Comarcal —que es la administración que gestiona

este servicio— para darla de alta. 

Una usuària de transport especial, en una imatge d’arxiu Com juguen al parxis als invidents? A la jornada es va saber
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Un total de 135 persones 
es beneficien ja del servei
municipal de teleassistència 

Gent gran o amb discapacitat que viu sola tot 
o la major part del dia n’és la usuària principal 

El servei de teleassistències que promou

l’Ajuntament compta amb 135 persones bene-

ficiàries, amb 119 aparells instal·lats al mateix

nombre de llars de la nostra ciutat. Són, princi-

palment, gent gran o discapacitada, que viu

sola permanentment o durant gran part del dia,

o bé que viuen amb altres persones que pre-

senten idèntiques característiques d’edat o dis-

capacitat. Preferentment, la teleassistència

s’adjudica a persones de més de 80 anys que

viuen soles, tot i que, segons les circumstàn-

cies, que són valorades pels serveis socials

municipals, se li pot concedir a persones de

menor edat.

La teleassistència és un sevei que garan-

teix la seguretat i dóna tranquilitat i acompa-

nyament a les persones que poden estar en si-

tuació de risc, per factors d’edat, de fragilitat o

de dependència, les 24 hores del dia i els 365

dies de l’any. 

Com funciona
El seu funcionament és molt senzill. A

través d’un petit polsador en forma de penjoll o

de polsera, des de qualsevol lloc de l’habitatge

es pot establir una comunicació immediata

entre la persona usuària i una central d’alar-

mes, en què uns professionals capacitats

poden donar una resposta adequada a qualse-

vol tipus d’emergència (crisi en el curs d’una

malaltia, accident domèstic...), tant ells matei-

Qui se’n pot beneficiar?

Per beneficiar-se del servei de te-

leassistència s’ha d’accedir, sol·licitant

cita prèvia, als Centres d’Atenció Social

Primària del seu barri:

•EBASP Can Vidalet. Centre Sociocul-

tural Molí-Cadí (rambla Verge de la

Mercè, 1, telèfon 93 371 02 66)

• EBASP Centre La Plana. Centre

Municipal Puig Coca (Petit Parc de

l’Amistat s/n, tel.  93 372 04 16) 

xos com mobilitzant altres recursos humans i

materials. El sistema preveu que, fins i tot, les

claus de totes les llars incloses en el sistema

de teleassistència es dipositin a la Policia Local,

per poder-hi accedir en cas d’urgència. 

Aquest servei és pràcticament gratuït per

als seus usuaris. De fet, han de fer un únic pa-

gament inicial de 3 euros. Fins i tot es pot donar

el cas que l’usuari no faci cap aportació, prèvia

valoració dels equips de serveis socials muni-

cipals. La resta del cost de l’aparell de teleas-

sistència s’assumeix mitjançant un acord entre

la Federació Espanyola de Municipis i Provín-

cies, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.

El cost real del comandament oscil·la entre els

8,53 i els 34,10 euros. 

Sesión de sofrología para
cuidadores de enfermos
de Alzheimer

El Centre Sociocultural Molí Cadí

acogió el pasado 29 de septiembre una

sesión de sofrología, para cuidadores de

enfermos de Alzheimer. La sesión fue or-

ganizada por la Asociación de Familiares

de Enfermos de Alzheimer del Baix Llo-

bregat y el Ayuntamiento.

Curso de asistencia
sanitaria de la Cruz Roja

La Cruz Roja de Esplugues organiza

para este mes de octubre un curso de

asistencia sanitaria inmediata (nivel II) —

socorrismo—. Las sesiones, del 9 de oc-

tubre al 22 de noviembre, se imparten en

la sede de Cruz Roja en nuestra ciudad, en

la calle Severo Ochoa.

Carteles dedicados 
al Alzheimer

La alcaldesa de Esplugues, Pilar

Díaz, y la presidenta de la Asociació de

Familiares de Alzheimer del Baix

Llobregat, M. Rosa Giner, presidieron el

pasado 10 de octubre el acto de presenta-

ción de una exposición de carteles sobre

esta enfermedad, que han realizado los

alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas

La Llotja, con sede en nuestra ciudad. La

sesión incluía la presentación del corto-

metraje Els peixos del riu Leteo, pequeño

poema que Pere Vila dedicó a su abuela,

en quien se inspiró para explicar una tier-

na historia de una anciana que empieza a

sufrir el Alzheimer. La obra fue galardo-

nada por la Fundación Elsa Peretti y tiene

como protagonistas a Emma Vilarasau y

Josefina Espinosa. El acto estaba previsto

realizarlo en la Biblioteca Pare Miquel

d’Esplugues.

Dispositiu de teleassistència
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Objectiu: la inserció laboral
de persones discapacitades

L’atenció a les persones amb discapacitat

té diferents vessants, no tots massa coneguts.

Un d’ells és el que fa referència a la integració i

la inserció d’homes i dones que, per les seves

característiques, tenen difícil la seva incorpo-

ració al mercat laboral. La Fundació Proa, que

presideix l’alcaldessa, Pilar Díaz, i que integren

l’Ajuntament i els representants dels pares i les

mares dels nois i noies assistits, porta a terme

una tasca importantíssima, en aquest àmbit,

amb la gestió d’un centre especial de treball,

un servei complementari d’ajustament perso-

nal i social i un servei de teràpia ocupacional,

servei complementari d’ajustament personal i

social està destinat als treballadors i treballa-

dores del centre especial de treball que té per

objecte la seva adaptació a l’entorn laboral en

particular i al cívic en general.

Finalment, hi ha el Servei de Teràpia

Ocupacional, destinat a persones discapacita-

des adultes amb un grau superior al 65% i

sense capacitat productiva. Porten a terme ac-

tivitats de cuina, expressió artística, llenguatge,

ceràmica, expressió corporal, jardineria i es-

port. En total, Proa assisteix i ocupa 80 perso-

nes, 30 al centre especial de treball i 50 al ser-

vei de teràpia ocupacional.

L’aposta municipal per la integració labo-

ral  de les persones amb discapacitat psíquica

es referma amb la creació d’un taller ocupa-

cional a la nova llar-residència de la Fundació

Finestrelles que aquesta entitat ha promogut

juntament amb l’Ajuntament d’Esplugues, la

Generalitat de Catalunya i la Fundació Once.

Aquest taller ocupacional té una capacitat de

48 places. 

Proa ocupa 30 persones al seu Centre Especial de Treball i compta amb 50 assistits més al seu Servei de Teràpia Ocupacional

La integració de les
persones amb
discapacitat psíquica 
al món laboral és un dels
grans objectius de
l’Ajuntament en l’atenció
a aquest col·lectiu 

Servei de transport adaptat
durant la jornada electoral
de l’1 de novembre

Durant la jornada electoral del di-

mecres 1 de novembre, comicis al Parla-

ment de Catalunya, funcionarà un servei

de transport adaptat per facilitar l’accés

de les persones amb problemes de mo-

bilitat al seu col·legi electoral.

Aquest servei està destinat a per-

sones amb discapacitat física amb greus

trastorns de la mobilitat, certificats per

l’Institut Català d’Assistència i Serveis

Socials en el qual es requereix el barem

de mobilitat reduïda.

Per accedir al servei cal trucar al

telèfon gratuït 900 30 00 82 de l’Ajunta-

ment. Es demana que les persones inte-

ressades hi truquin de manera anticipa-

da per tal de programar correctament el

servei.

adaptats cadascun d’ells a les característiques

dels qui hi pertanyen.

El centre especial de treball té per objec-

tiu la creació de llocs de treball estables per a

persones amb discapacitat psíquica, amb un

grau igual o superior al 33% i en edat laboral.

Entre les seves activitats productives hi ha les

de manipulats i jardineria (Proa, per exemple,

s’encarrega del manteniment dels jardins d’al-

gunes escoles públiques de la nostra ciutat). El
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Esplugues vol promoure 
la participació de les dones

L’Ajuntament d’Esplugues i l’Institut
Català de les Dones han signat un
conveni pel qual el consistori participa
en un projecte engegat pel govern català
per promoure la participació de les
dones en el desenvolupament local

de salut i en el dels usos del temps, no només pel que fa a conciliació,

sinó també en reorganització del temps que tenim. Cal repensar i reor-

ganitzar el temps, perquè estem en una societat en què no tenim els rit-

mes adequats. I aquesta és una reflexió adreçada a les famílies, en com

organitzem el temps els homes i les dones". L’alcaldessa va apuntar que

"volem fer que les dones cada vegada participin més no només en políti-

ca sinó en tots els àmbits. Volem començar a treballar perquè ens queda

un llarg camí a recórrer". 

Per la seva banda, Sara Berbel es va mostrar satisfeta de signar

aquest conveni amb Esplugues, on hi ha una alcaldessa plenament sen-

sibilitzada en el treball de la igualtat entre homes i dones, i mostra d'això

és la seva trajectòria professional en defensa dels drets de les dones. 

Auditoria de gènere
Per assolir els objectius establerts, un equip de treball format per

representants de l’Ajuntament i de les associacions de dones de la ciutat

analitzarà el grau d’intervenció de les espluguenques en la vida social

d’aquí i definirà els mecanismes de participació, entre altres qüestions.  

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 28 de setembre

l’elaboració d’una auditoria de gènere a la nostra ciutat. L’auditoria servi-

rà per identificar les necessitats i problemàtiques en matèria d’igualtat

d’oportunitats entre dones i homes, que posteriorment es traslladaran al

Pla de polítiques de dones, que recollirà les línies de treball en matèria

d’igualtat d’oportunitats entre gèneres. 

Esplugues és un dels quinze municipis catalans que participen en

una prova pilot que ha impulsat l’Institut Català de les Dones per pro-

moure la participació de la població femenina en el desenvolupament

local. La voluntat és d’avançar en els mecanismes de participació social i

política de les dones i introduir la perspectiva de gènere en les polítiques

que s’estan portant a terme a la ciutat. A través d’aquesta iniciativa,

l’Ajuntament vol impulsar la integració de les dones en la vida local, pro-

moure l’associacionisme, potenciar el paper del Consell Municipal de les

Dones i introduir la perspectiva de gènere en el procés de les polítiques

locals, de manera que les dones actuïn com a veritables agents socials.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i la presidenta de l’Institut

Català de les Dones, Sara Berbel, van  signar el 14 de setembre passat el

conveni que segella la participació de la nostra ciutat en aquest projecte.

Pilar Díaz va explicar que “amb aquest conveni treballarem en el vessant

L’alcaldessa, Pilar Díaz,  parla amb Sara Berbel, presidenta de l’Institut Català de les Dones, al mig, i amb Lucía Solís, gerent d’aquest organisme
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L’Associació de Dones del Gall
fa una exposició dels seus
tallers culturals i de lleure

L’oferta d’activitats que organitza l’entitat inclou
diferents especialitats, des de l’esport i el català fins
a manifestacions artístiques de diversa mena

Integrants de l’Associació de Dones del Gall, amb l’alcaldessa i regidora de la Dona, Pilar
Díaz, i el regidor del barri, Joaquim Monclús, el dia de la inauguració

L’Associació de Dones del Gall organitza

aquest mes d’octubre una exposició que mos-

tra la feina feta per les alumnes i usuàries dels

diferents tallers amb què compta l’entitat. La

mostra es pot veure al local que l’Associació té

al carrer Josep Argemí, darrere de l’escola

Gras i Soler.

A l’exposició es poden veure des de mo-

bles restaurats fins a treballs fets amb ganxet,

o boixets. També hi ha obres fetes amb ceràmi-

ca, estany, punt de mitja o patchwork, per citar

algunes de les modalitats amb més seguidores

dins de l’entitat. La mostra es va inaugurar el 2

d’octubre passat, amb la presència de bona

part de les sòcies, de l’alcaldessa, Pilar Díaz, i

del regidor del barri, Joaquim Monclús.

El programa d’activitats de l’Associació

de Dones del Gall inclou un bon nombre de ta-

llers, de les següents especialitats: estany, pin-

tura sobre tela, ceràmica, tridimensionals, boi-

xets, ganxet, punt de mitja, cuina, sevillanes,

macramé, restauració, patxwork, vidre, tècni-

ques pictòriques... L’entitat també promou ta-

llers de gimnàs, aeròbic o català, organitza ex-

cursions i participa en activitats com el Carnes-

toltes. També és integrant del Consell Munici-

pal de la Dona. La voluntat, de cara al curs que

ha de començar, és fer-ne  tres més, de paper

matxé, bijuteria i targeteria.

310 sòcies
L’Associació de Dones del Gall organitza

aquesta exposició de treballs cada dos anys,

amb la idea de mostrar a totes les seves sòcies

i a familiars i amics l’evolució de les alumnes. 

L’entitat va començar a funcionar ara fa

més d’una dècada, a l’aixopluc de l’Associació

de Veïns del Gall. El seu creixement va ser es-

pectacular des d’un bon principi i el seu dina-

misme l’ha portat a ser una de les entitats amb

més integrants de la ciutat, amb 310 associa-

des. 

ACAE homenajea 
a sus mujeres más
activas

La Asociación Cultural Andaluza de

Esplugues aprovechó la celebración de su

festival flamenco de la Fiesta Mayor para

homenajear a algunas de sus mujeres más

fieles, que nunca fallan en las convocatorias

de la entidad. Son Rosario Jiménez, Juani

Olmos, Pilar Suárez, Isabel Aljarilla, Manoli

Aljarilla, Nati Garro y Conchi Jiménez, que

aparecen en la foto de izquierda a derecha

(salvo Nati Garro, que no acudió por estar

residiendo desde hace unos meses en

Córdoba). Las homenajeadas recibieron la

insignia de oro de la entidad.  

Curs de telefonia
mòbil per a gent
gran al Sant Jordi

El Club Sant Jordi, centre per a gent

gran ubicat al barri de La Plana, va orga-

nitzar el 13 de setembre passat un curs de

coneixements de telefonia mòbil per a per-

sones grans. La Fundació Viure i Conviure,

conjuntament amb la Fundació Vodafone

Espanya i la Creu Roja, van realitzar aquest

taller amb l'objectiu de conèixer, apropar i

optimitzar l'ús dels telèfons mòbils a les

persones grans. Aquest mes d’octubre,

l’activitat més destacada de l’entitat és un

curs formatiu d’ús correcte dels medica-

ments, els dies 11, 18 i 25, a les 5 de la

tarda.
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El Conseller de Governació,
Xavier Sabaté, visita Esplugues
El seu Departament ha subvencionat les obres de reforma del barri de Can Clota 
a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

conseller estava acompanyat per la delegada

del Govern de la Generalitat a les comarques

de Barcelona, Carme San Miguel. 

Trobada amb entitats
Després de visitar l’Ajuntament i el barri

de Can Clota, el conseller i l’alcaldessa van ce-

lebrar una trobada amb representants de la so-

cietat civil, com ara centres de gent gran, asso-

ciacions de veïns i entitats culturals de pes a la

ciutat, amb els quals van estar parlant de la re-

alitat a Esplugues i a Catalunya. Els represen-

tants de les entitats van aprofitar per fer-los

arribar les seves inquietuds. El conseller

Sabaté, que en sis mesos ha estat de manera

oficial en 155 municipis diferents, va explicar

que se n’anava de la ciutat amb una impressió

molt grata i que, a partir d’ara, posarà

Esplugues com a exemple de bona gestió de

qualitat. 

El Conseller de Governació i Administra-

cions públiques, Xavier Sabaté, va visitar Es-

plugues el 29 de setembre passat, per reunir-

se amb l’equip de govern i visitar les obres de

reforma i millora de l’accessibilitat del barri de

Can Clota, que han estat subvencionades pel

Departament que ell dirigeix a través del Pla

únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

amb mig milió d’euros. Sabaté, que va explicar

que el PUOSC ha augmentat notablement de

dotació econòmica i que això és una mostra de

la bona entesa entre els ajuntaments i el go-

vern de la Generalitat, també va interessar-se

per les obres del parc dels Torrents, la quarta

fase del qual ha rebut un ajut de 450.000 euros

procedents dels fons europeus Feder.

Xavier Sabaté es va reunir amb l’alcaldes-

sa, Pilar Díaz, i els tinents d’alcalde, César Ro-

mero, Maria Isabel Fernández i Immaculada

Cano, per conèixer de primera mà els projectes

que el consistori té per als propers mesos. El

El conseller, Xavier Sabaté, la delegada
del Govern, Carme San Miguel , i l’alcaldessa,
Pilar Díaz, parlen amb la tinenta d’alcalde,
Maria Isabel Fernández, al Pont Nou

Va signar el llibre d’honor 
de l’Ajuntament

Xavier Sabaté va signar en el llibre 

d’honor de l’Ajuntament. En la seva rúbri-

ca, va parlar del consistori com a “exem-

ple d’allò que ha de ser una de les princi-

pals comeses dels poders públics del nos-

tre país: la cohesió social” i explicà que les

administracions han de “fer del nostre

país un lloc de convivència on tothom tin-

gui els mateixos drets i les mateixes obli-

gacions”. Pilar Díaz el va obsequiar amb

la rajola número 10 de la col·lecció Pujol i

Bausis, que edita l’Ajuntament.
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L’Ajuntament organitzà 

el 15 d’octubre un acte de

record a Lluís Companys

Aquell dia feia 66 anys que el president
de la Generalitat de Catalunya va ser
afusellat al Castell de Montjuïc 

L’Ajuntament d’Esplugues va organitzar el 15 d’octubre passat un

acte de record al qui fou president de la Generalitat de Catalunya, Lluís

Companys, amb motiu del 66 aniversari del seu afusellament, el 15 d’oc-

tubre de 1940, al fossar del castell de Montjuïc. L’acte va tenir lloc al parc

Onze de Setembre, on l’alcaldessa, Pilar Díaz, va llegir un manifest en

què recordà que “el franquisme va organitzar un consell de guerra su-

maríssim, sense cap tipus de garantia i amb l’objectiu de condemnar el

president Companys a pena de mort. Amb l’afusellament de Companys,

el règim dictatorial no va poder silenciar els ideals del catalanisme que

van marcar profundament al President de la Generalitat”. Pilar Díaz va

recordar les paraules que Companys va dir al seu Consell de Guerra:

“Sabré morir serè i amb dignitat, pels meus ideals de sempre i per

Catalunya... i sense cap ombra de rancor”. En la declaració institucional

llegida per l’alcaldessa es parlava del context actual, molt diferent al de

1940: “Avui Catalunya s’ha enfortit. Tenim un nou Estatut d’autonomia,

noves competències, més reconeixement institucional, en definitiva, avui

Catalunya té el nivell d’autogovern més alt de la seva història. Per tant,

podem dir que, amb memòria del nostre passat, hem construït un pre-

sent democràtic qque ens projecta cap a un futur més pròsper”.

L’acte el van presidir, a més de Pilar Díaz, els portaveus dels cinc

grups municipals, César Romero (PSC), Luis Ortega (PPC), Isabel

Puertas (ICV-EUiA). Roger Pons (CiU) i Jordi Figueras (ERC), que van fer

una ofrena floral en record de l’expresident Companys. Un grup musical

va arrodonir l’acte amb la interpretació del Cant dels Ocells i d’Els

Segadors, l’himne nacional de Catalunya. 

L’acte va tenir lloc al parc Onze de
Setembre; es va llegir una declaració
institucional i va fer-se una ofrena floral

L’alcaldessa, al mig de la imatge, acompanyada, d’esquerra a
dreta, dels portaveus de CiU, PPC, PSC, ICV-EUiA i ERC

L’Endoll Grup de Teatre
representa ‘3 en joc’ 

L’Endoll Grup de Teatre va posar en escena l’obra 3 en joc, els

dies 30 de setembre i 1, 7 i 8 d’octubre, a la sala gran del Centre

Cultural L’Avenç. Roger González, David Sánchez, Eva Quintero,

Fermín Molero, Laia Bover i Meritxell Molero van interpretar els pa-

pers d’aquesta història en què dos somnis premonitoris li mostren a

la protagonista, Elisabet, com pot arribar a canviar-li la vida depe-

nent de la persona amb la qual decideixi casar-se. La direcció corria

a càrrec de Toni Oliva. 

L’IES La Mallola prepara 
el desè aniversari d’intercanvi
amb l’IGS d’Ahrensburg

L’Institut La Mallola celebra durant aquest curs que ja fa deu

anys que manté un intercanvi regular amb l’IGS d’Ahrensburg, que ha

permès, durant una dècada, que estudiants espluguencs hagin pogut

visitar la ciutat alemanya agermanada amb la nostra i viceversa.

Passat aquest temps i amb un balanç personal i educatiu molt inte-

ressant l’IES La Mallola vol celebrar l’efemèride amb una trobada que

aplegaria la totalitat d’alumnes d’ESO que han participat en els inter-

canvis. La trobada tindria lloc el proper mes de maig, aprofitant la

presència d’una delegació de la població alemanya durant

Firesplugues 2007. La direcció del centre fa a través de la revista El

Pont una crida perquè les persones que hagin estat vinculades amb

l’intercanvi i que siguin de difícil localització per haver canviat de lloc

de residència que es posin en contacte amb l’institut (tel. 93 371 85

12)  per confirmar el seu desig de participar a la trobada.

Actuacions dels grups
musicals de la ciutat

Els grups musicals joves d’Esplugues tenen una activitat molt

intensa.  Cram va actuar el 9 de setembre, a la platja de la Punta, de

Sitges, el 15 de setembre, a l’Espaicat del Mercat de Música Viva de

Vic i el 23 del mateix mes, a la Festa del Bolet de la Pobla de Lillet.

L’espluguenc Latino de Hospitalet actua a Les Vinyes (Sant Joan

Despí); el 20 d’octubre, el 22 al local Dubliners, d’Esplugues; el 27 al

Centre Cívic La Sedeta de Barcelona i el 31, al CC La Guineueta,

també a BCN. Nytrho va actuar el 16 de setembre a Binéfar (Osca).
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Tres establiments d’Esplugues van ser

premiats per la seva imatge o per la seva fideli-

tat amb la gent del municipi, en el decurs de la

Nit del Comerç 2006, celebrada al restaurant La

Masia, de la nostra ciutat. M2 Interiorisme, que

s’acaba de traslladar al carrer Laureà Miró, al

barri del Centre, i Vídeo Club Oca, del carrer

Pubilla Cases, van rebre el premi Imatge, en re-

coneixement al seu treball per ser uns establi-

ments atractius i acollidors per a la clientela.

Per la seva banda, el Centre Dietètic Casellas,

ubicat ara al carrer Jacint Verdaguer, va ser

guardonat amb el premi  Arrels, que any rere

any reben els comerços amb més història, amb

el requisit de no haver canviat de família propie-

tària. El Centre Dietètic Casellas, conegut po-

pularment, quan era una botiga d’ultramarins,

com Cal Tit, data de 1942.

Presentació
L’entitat organitzadora del certamen, la

Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplu-

gues (UBE), va aprofitar la convocatòria i, da-

vant d’un auditori compost per un centenar de

professionals del comerç de la ciutat, va pre-

sentar el web “espluguescomerc.com”, que vol

ser el portal del comerç a la nostra ciutat, al

servei dels establiments i de la seva clientela,

per “dinamitzar i promoure el comerç

d’Esplugues”, tal com va dir el president de la

Unió de Botiguers i de Comerciants, Emiliano

Maroto. La pàgina és accessible a tothom, per a

la qual cosa la UBE ha comptat amb l’assesso-

rament de la Fundación Once, i inclou una guia

comercial. La recerca de les botigues és possi-

ble per sectors, per barris, per nom, per adreça

o per marca. A www.espluguescomerc.com

també hi ha un decàleg de bones pràctiques per

als professionals del comerç, un cistell de la

compra virtual, una borsa immobiliària de lo-

cals i una borsa de treball amb demandes. A

més, cada establiment hi té un apartat propi,

amb el seu logotip, una descripció del sector,

els horaris i els serveis que ofereix.

Emiliano Maroto va explicar que el web és

una eina més  perquè “el petit comerç de la ciu-

tat estigui ben posicionat quan el centre comer-

cial [que es projecta al sector Caufec] s’implan-

ti”. A més d’Emiliano Maroto, van presidir l’acte

el regidor de Comerç, Ramon Cervera, el direc-

tor general de Comerç, Francisco Povedano, i

l’alcaldessa, Pilar Díaz, els quals van insistir en

la importància del comerç local en el desenvo-

lupament de les ciutats i en el reforç dels eixos

comercials a l’aire lliure, com els que hi ha a

Esplugues als barris de La Plana, el Centre i

Can Vidalet. L’acte va rebre el suport del presi-

dent de l’Agrupament de Botiguers de

Catalunya, Rafael Puga, de qui la presentadora,

Magda Gómez, va llegir un missatge. 

M2 Interiorisme, Vídeo Club
Oca i Centre Dietètic Casellas,
premiats a la Nit del Comerç

La Unió de Botiguers i Comerciants va presentar
durant la festa el web ‘espluguescomerc.com’

El Ple de l’Ajuntament va declarar els

dies 19 de març, festivitat de Sant Josep, i

el 21 de setembre, dia de de Sant Mateu,

patró d’Esplugues,  festes locals de l’any

2007. 

El 19 de març i el 21 de
setembre, festes locals 

Els usuaris de l’Oficina Municipal

d’Informació al Consumidor (OMIC) i un

total de 800 titulars de comerços

d’Esplugues han rebut una carta que

s’acompanya d’un punt de llibre en què es

recorden aspectes tan importants com són

el comerç amb garanties i el consum

responsable. A la carta es recorda que

“cada cop és més freqüent que els

consumidors facin les seves compres

tenint en compte els seus drets i, a la

vegada, a Esplugues tenim un comerç de

proximitat, amb qualitat de servei i

garanties”.

Informació a usuaris 
de l’OMIC i comerciants 

L’Ajuntament ha iniciat, amb el

coneixement de la Unió de Botiguers i de

Comerciants, una campanya formativa i

informativa en favor d’un comerç

sostenible. La campanya vol incidir en

aspectes com la recollida selectiva de

residus, el consum d’energia, el transport,

el consum d’aigua, la contaminació

acústica, els materials dels aparadors, els

envasos i els embolcalls dels productes, la

imatge del comerç en l’entorn del paisatge

urbà i el sistema de gestió mediambiental

al comerç. La campanya permetrà, d’una

banda, saber quina és la situació actual i,

de l’altra, facilitar als titulars

d’establiments la informació adient perquè

el seu funcionament s’adapti a les

necessitats mediambientals de l’entorn en

què estan implantats. L’Ajuntament té

previst fer avaluacions periòdiques  per

saber si les mesures que apliquin els

botiguers són les correctes. Aquells

establiments que hagin assolit els

objectius establerts en l’aplicació d’un

sistema de gestió mediambiental rebran

l’etiqueta que els acreditarà com un

comerç sostenible.

S’engega una campanya
per un comerç sostenible 

Els premiats, amb les autoritats presents a l’acte
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Un estudi detectarà les

necessitats formatives

del mercat laboral

El treball es circumscriu a l’àmbit de les
empreses i els treballadors del sector
de les instal·lacions en edificis

La Secció d’Ocupació de l’Ajuntament està portant a terme un estu-

di per conèixer les necessitats que detecten tant els empresaris com els

treballadors del sector de les instal·lacions als edificis (electricitat, gas,

aigua i calefacció) en relació amb l’adequació i millora de la qualificació

professional de les persones que treballen en el sector o que s’hi poden

incorporar. L’estudi fa especial referència a la introducció de les energies

renovables.

Amb el treball que està portant a terme, la Secció d’Ocupació de

l’Ajuntament vol establir un àmbit de col·laboració permanent amb un

cert nombre d’empreses del sector, que permetrà, si escau, dissenyar

accions formatives d’acord amb les seves necessitats, alhora que facili-

tar la  inserció laboral dels participants en aquests cursos. Per portar a

terme l’estudi, l’Ajuntament aplegarà empresaris i treballadors del sec-

tor d’instal·lacions en edificis en una jornada —oberta a qui vulgui parti-

cipar-hi— que se celebrarà el proper 8 de novembre.  Aquesta jornada

permetrà, a través de grups de discussió, conèixer i intercanviar la per-

cepció actual i els reptes de futur del sector, des de la perspectiva de

l’empresari i la del treballador.

Tant aquest estudi com els precedents fets en els àmbits de l’apli-

cació de les polítiques de contractació, els criteris que s’utilitzen en la se-

lecció de personal i les necessitats formatives de les empreses, realitzats

entre 2004 i 2006, són fonamentals perquè l’Ajuntament desenvolupi unes

polítiques d’ocupació municipals efectives que responguin a les necessi-

tats i expectatives del teixit empresarial i de les persones que cerquin

feina.   

Anàlisis com aquesta permeten que les
polítiques municipals d’ocupació
responguin a les necessitats  reals

La plantilla de Braun accepta
l’acord de tancament

La plantilla de treballadors i treballadores de Braun va ratificar

a començaments de setembre les condicions de tancament acorda-

des el mes de juliol entre el comitè d’empresa i la direcció. 429 dels

668 votants van mostrar-se a favor del sí, mentre que 227 van posi-

cionar-se a favor del no. Segons l’acord, de les 700 persones a les

quals dóna feina Braun, unes 500 es prejubilaran. Les menors de 45

anys cobraran una indemnització de 50 dies per any treballat, amb

un màxim de 42 mensualitats, a més d’un complement de 4.000

euros i uns altres 900 per cada any treballat. Les 48 persones que

tenen entre 45 i 47 anys rebran 1.000 euros al mes fins a la seva jubi-

lació, independentment de si troben feina. Braun s’ha compromès

que el 80% dels 200 treballadors que no es prejubilen trobaran feina.  

Bona inserció de l’alumnat 
de cursos ocupacionals  

La inserció laboral de l’alumnat dels cursos ocupacionals que

organitzà l’Ajuntament durant 2005 presenta un bon balanç. El 47%

de persones que van assistir al curs d’informàtica de l’usuari ja ha

trobat feina, un percentatge que arriba fins al 76,5% en el cas del

curs d’administratiu comptable i al 80% del de telefonista-recepcio-

nista d’oficina. 

Celebració al nostre municipi
de la Setmana de l’Energia 

El tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient, César Romero, i

l’alcaldessa, Pilar Díaz, van anar a la carpa informativa instal·lada al

Casal de Cultura Robert Brillas on es donaren a la ciutadania con-

sells per estalviar, amb motiu de la Setmana Europea de l’Energia.  

Alumne d’un curs ocupacional d’auxiliar d’instal·lacions

Cobega instal·larà el centre
d’atenció al client a Esplugues

Cobega, embotelladora de Coca Cola a Espanya, instal·larà part

dels seus serveis a Esplugues, en un immoble de nova construcció a

l’avinguda dels Països Catalans, davant de la Nestlé . L’edifici, de 7.500

metres quadrats i cinc plantes, acollirà entre altres un centre d’aten-

ció al client. Té una capacitat per a 260 llocs de treball.   



La patronal presenta una
proposta de pacte econòmic
per al Baix Llobregat

Vol prioritzar les accions adreçades als col·lectius amb
més dificultats i enfortir el teixit empresarial

La patronal  PIMEC va presentar al con-

junt d’alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat

el projecte del Pacte per a l’ocupació, el desen-

volupament econòmic i la cohesió social de la

comarca, que aquesta institució vol impulsar.

Els objectius del Pacte serien la plena

ocupació, una millor cohesió a la comarca, l’in-

crement de la competitivitat i la productivitat, la

formació, la participació social, la sostenibili-

tat, la innovació tecnològica i la millora de les

infraestructures i de la mobilitat. El pacte prio-

ritzaria les accions adreçades als col·lectius

amb més dificultats, l’enfortiment del teixit em-

presarial com a principal motor en la genera-

ció d’ocupació i la millora de les infraestructu-

res i la mobilitat. 

Pel que fa a la millora de les infraestruc-

tures i la mobilitat, PIMEC proposa treballar

conjuntament amb les administracions i els di-

ferents agents socials, per facilitar la mobilitat

de les persones i les mercaderies; la millora

dels subministraments, energètics i de teleco-

municacions; la millora dels serveis, la senya-

lització i l’accés als polígons industrials; i la for-

mació d’associacions de polígons industrials i

la representació seva per actuar d’interlocu-

tors davant de l’Administració.

Les propostes per dinamitzar el teixit

productiu són l’augment i el foment dels vivers

d’empreses; el seguiment, durant els dos pri-

mers anys, dels nous emprenedors i el foment

de l’associacionisme de les petites i mitjanes
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Jornades d’intercanvi
d’ESO entre Esplugues 
i Sant Just

L’Escola Antoni Algueró de Sant

Just Desvern va acollir el 7 de setembre

la Jornada d’intercanvis d’experiències

entre els centres d’educació secundària

de les localitats d’Esplugues i Sant Just.

Hi van participar professionals de la do-

cència de les dues ciutats, i van posar en

comú diferents experiències en l’àmbit

de l’ensenyament. L’alcaldessa d’Esplu-

gues, Pilar Díaz, i el seu homòleg de Sant

Just, Lluís Perpinyà, van presidir l’ober-

tura de la jornada.

Comencen a impartir el
Curs de vendes i gestió
comercial

Aquest mes d’octubre comença a

impartir-se el Curs de vendes i gestió

comercial, que l’Institut d’Educació

Contínua de la Universitat de Barcelona

organitza al Centre Municipal Puig Coca,

amb el suport de l’Ajuntament. El curs

està adreçat  a professionals amb expe-

riència laboral. 

Un enç gestionarà 
el canal públic de
televisió digital terrestre

Un consorci format pels ajunta-

ments d’Esplugues, Sant Just Desvern,

Sant Joan Despí i Cornellà gestionarà el

canal múltiple de televisió digital terres-

tre que la Generalitat va atorgar als qua-

tre consistoris, amb la denominació de

Demarcació Baix Llobregat Est, amb seu

a Cornellà, tal com establia l’acord del

govern català. El Ple municipal va apro-

var el 7 de setembre, en sessió extraor-

dinària, el dictamen que proposava la

creació d’aquest consorci. 

empreses, per millorar-ne la dinàmica; i  la

creació d’ajuts per accedir a sòl industrial, per

a emprenedors i sectors en crisi

Millora de l’ocupació
La proposta de pacte inclou també me-

sures per millorar l’ocupació, com la col·labo-

ració entre l’Administració, l’empresa i PIMEC

per resoldre la situació de petites i mitjanes

empreses afectades per la deslocalització de

les grans firmes (casos de Braun o Seat).

També es proposa que els centres de formació,

les universitats i l’Administració col·laborin per

adaptar les necessitats formatives davant del

mercat de treball. Pel que fa a la qualitat de l’o-

cupació, mesures com la reducció de la sinis-

tralitat laboral, fomentant la responsabilitat

tant de l’empresari com del treballador, a tra-

vés de la informació i la formació adequades;

un bon ús de la contractació laboral; la conci-

liació de la vida familiar i laboral i la continuïtat

del treball amb les diferents associacions im-

plicades a la comarca per una millor inserció

de col·lectius amb dificultats, són plantejades

per PIMEC . 

La proposta de pacte
inclou diferents mesures
encaminades a millorar la
comarca, econòmicament

Alcaldes i alcaldesses de la comarca i representants de la patronal PIMEC, el dia de la pre-
sentació del projecte de pacte
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Sant Mateu va tornar a agafar el

paraigua... però la gent va fer Festa

La Festa Major d’Esplugues va tornar a mostrar la seva capacitat de convocatòria.
Tant, que la pluja no va voler perdre-se-la. Tot i la inevitable suspensió d’alguns
actes, la ciutadania va mostrar les ganes de passar-ho bé

concert jazzístic de gran nivell. Patrocinada per Caixa Terrassa, l’actuació

inclogué un repertori variat obert a tots els públics. Amb secció de trom-

petes, trombons, saxofons i rítmica, la banda combinà les peces conjun-

tes  amb solos espectaculars. 

Al Camp d’Esports Salt del Pi el protagonisme va ser per als grups

joves locals, amb Nythro, Rever’b i Madnòlia. A les Tres Esplugues, la jor-

nada es va acabar amb La Principal de la nit+Ensaladilla Sound System.

Dia del patró
El dia de Sant Mateu hi va haver espectacles infantils, teatre i músi-

ca. Cal fer esment especial al grup Pep Callau i els Pepsicolen, que va

Sembla una crònica repetida d’anys anteriors, però és el que va

passar: la gent i la pluja van compartir protagonisme a la Festa Major

2006 d’Esplugues. La pluja va tornar a fer-hi acte de presència, però això

no va ser impediment perquè el públic omplís els diferents emplaça-

ments on es van fer actes.

La durada de la festa —cinc dies des del pregó fins al piromusical—

va fer que el percentatge d’actes suspesos fos menor i que la majoria de

cancel·lacions fossin el dissabte 23, dia en què va ploure més. La resta de

dies, en general, van incloure pràcticament tot allò que s’havia anunciat,

amb una gran afluència de públic i una important participació en el cas

de les convocatòries que implicaven alguna competició.

El primer dia de la festa, el pregó (vegeu pàgines següents) i la mú-

sica van completar el programa. Després de tots els actes vinculats a l’o-

bertura oficial de la Festa, el focus d’atenció va anar cap al parc Pou d’en

Fèlix , el Camp d’Esports Salt del Pi i el parc de les Tres Esplugues. Al

Pou d’en Fèlix hi va actuar la  Big Band Jazz de Terrassa, que va oferir un

Durant els cinc dies, l’afluència de públic
va ser més que notable, sobretot als
espectacles infantils i a les diferents
actuacions musicals
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omplir el parc Pou d’en Fèlix com no es recordava abans. L’a representa-

ció teatral Van Gogh, la ballada de sardanes o l’actuació dels Samba do

Timbalé van ser les altres referències del dia, que es va acabar amb un

sopar de colles acompanyat dels Carpanta’s i del Jazz Quartet. 

També la música va ser un condiment destacat el divendres 22. Una

doble cita de cant coral, amb La Coloma, el cor de l’Ateneu de Sant Feliu

de Llobregat i el Grup d’Amics Música de Cambra a la parròquia de Sant

Mateu,  i el cor Canzona, els joves Musicòrum i Musicòrum d’adults a

l’Església de Santa Magdalena, va donar pas a altres actes, com l’actua-

ció de l’orquestra Virus —una formació que ofereix versions de cançons

d’èxit, amb bones veus i una excel·lent sonoritat— a la rambla Verge de

la Mercè; l’exhibició de l’AC Espluball, en una pista del parc Pou d’en Fèlix

plena a vessar; el concert d’Ayvala, At-versaris, Urban Hell i Friki Sound

Factory, al parc de les Tres Esplugues; i l’actuació estel·lar d’Iguana

Tango, al Salt del Pi. El ball amb l’orquestra JM va tancar la jornada.

Dissabte va ser el dia més afectat per la pluja, amb diferents actes

suspesos, ajornats o traslladats de lloc. No es van poder fer la Marxa

Accessible d’Educació Viària, la festa infantil del parc Pou d’en Fèlix, els

festivals de jotes i de música extremenya, el concert de La Unión i el ball

amb l’orquestra Taxman. També va escapçar el concert vermut dels

alumnes de l’aula de gralla de TiC Espluga Viva, les trobades gegantera i

bastonera, la prediada castellera i la Nit del Foc, i va obligar al trasllat de

la Trobada de Puntaires, de les simultànies d’escacs i del festival infantil

amb el grup Encara farem salat. Això si, allà on hi havia alguna activitat...

gent i més gent, amb ganes de passar-ho bé. L’últim dia, el sol substituí

la pluja i la ciutadania envaí pacíficament els carrers per gaudir d’una

festa que es va acabar amb el piromusical. I l’endemà, tornem a la 

feina. 

La Big Band Jazz de Terrassa actuà al Pou d’en Fèlix

Concert de la Coral La Coloma a la parròquia de Sant Mateu

Musicorum organitzà un concert a l’església de Sta. Magdalena

L’orquestra Virus va actuar  a la rambla Verge de la Mercè

Percussionistes del grup Brincadeira, abans dels focs
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El periodista Josep Maria Casanovas, veí

d’Esplugues des de fa deu anys, va tenir l’ho-

nor i el privilegi d’obrir la Festa Major de Sant

Mateu. Casanovas, en un discurs que va durar

uns deu minuts, va parlar dels seus lligams

amb Esplugues, tant laborals com personals,

del progrés de la ciutat i, com no, del Barça. 

El fundador i editor del diari Sport va re-

cordar que  va treballar a Esplugues, als estu-

dis que Televisió Espanyola tenia al carrer Sant

Gabriel, durant deu anys, i va definir la decisió

de fixar la seva residència a la nostra ciutat com

“una de les més encertades de la meva vida”.

El que més li agrada d’Esplugues és que “tot i

la seva gran proximitat amb Barcelona ha sabut

mantenir una identitat pròpia”. 

Esplugues i el Barça
De la ciutat, Casanovas va destacar el seu

progrés econòmic, i va explicar que forma part

d’una zona amb un gran impuls en l’àmbit de

la producció audiovisual, el tramvia i les

instal·lacions esportives. Aprofitant la referèn-

cia a aquestes últimes, va recomanar que la

gent practiqui esport de manera habitual. 

Sobre el Barça, del qual parla cada dia

des de les pàgines del diari Sport —la seva opi-

nió és una de les més seguides, llegides i valo-

rades de la premsa barcelonina—, també va

parlar Casanovas, que va dir que el club blau-

grana està fent bé les coses i que podem estar

davant d’una època de molts èxits. Els inte-

grants de la Penya Barcelonista L’Avenç, que

s’ho miraven des de la plaça Santa Magdalena,

van reaccionar cofois davant d’aquesta afirma-

ció. La plaça de l’Ajuntament estava, com sem-

pre en aquests casos, plena de persones desit-

joses de començar a viure la festa.

Des del balcó
El pregó d’obertura es va pronunciar des

del balcó de la casa consistorial, on Josep

Maria Casanovas estava acompanyat per  l’al-

caldessa, Pilar Díaz, el regidor de Cultura,

Ramon Cervera, la tinenta d’alcalde de

Desenvolupament Sociocultural i Cohesió

Social, Immaculada Cano, i els portaveus dels

grups municipals del PSC, César Romero,

PPC, Luis Ortega, ICV-EUiA, Isabel Puertas,

CiU, Roger Pons, i ERC, Jordi Figueras. 

Josep Maria Casanovas va
recordar en el pregó el seu
lligam amb Esplugues

Va treballar durant deu anys a la ciutat i des de fa una
dècada hi té fixada la seva residència

Un dels elements que darrerament

s’ha fet característic de la Festa Major, el

mocador, es va tornar a deixar veure pels

carrers i places d’Esplugues i pels

escenaris que van acollir actes de la festa

de Sant Mateu. Aquest any se’n van fer

10.000 exemplars, 7.000 per a escolars i

3.000 per a les entitats participants, i en

vam poder veure posats al cap, al coll o a la

cintura, donant un toc de color a Esplugues

i recordant  que la ciutat era de festa.

Deu mil mocadors festius
per a infants i entitats 

El seguici d’associacions
donà pas al pregoner

Una desena d’entitats de cultura

popular van acompanyar el pregoner des

dels jardins del Casal de Cultura Robert

Brillas fins a la plaça Santa Magdalena.

Ball de Diables, Boiets Esquitxafocs, Toc de

Foc de la Bòbila (els seus tabalers, a la

fotografia), les colles de geganters, dels

castellers i de bastoners, l’Esbart Vila

d’Esplugues, el grup de percussió

Atabalats, TiC Espluga Viva, Espluball i

l’Associació Balkiber van fer el seguici de la

festa, una cercavila molt sorollosa i

musical seguida de prop de moltes

persones. Després del pregó, Marcel

Casellas va dirigir la formació musical que

acompanyà les corrandes i el drac la

Fal·lera va ser el principal protagonista de

la tornada del seguici cap al Casal.

El fundador i editor del
diari Sport va recomanar
a tots els presents 
que facin exercici físic 
de manera habitual
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El 20 de setembre passat va pronunciar el pregó de la Festa Major

d'Esplugues. Acostumat a explicar les notícies, què va sentir sent vostè,

precisament, el protagonista de la notícia?

Era la tercera vegada que pronunciava un pregó —la primera va

ser al poble de la meva mare i la segona a Menorca— i la veritat és que

per a mí va ser una satisfacció i un honor poder-me adreçar a una gent a

la qual no tens accés de forma habitual i a la qual vaig poder explicar tot

allò que creia que els podia interessar. Per tant, va ser una experiència

diferent.

Què va voler expressar en el discurs d'obertura de la Festa Major?

Vaig voler mostrar els lligams que tinc amb Esplugues, laborals i

personals. Durant deu anys vaig treballar als estudis de TVE del carrer

Sant Gabriel, i des de fa justament una dècada visc a la ciutat.

En un moment del seu pregó va apuntar que la decisió de venir a viure a

Esplugues ha estat una de les més encertades de la seva vida. Perquè

es va expressar en aquests termes?

Jo he canviat força vegades de casa, i tinc certa experiència del

Josep Maria Casanovas: 
”Viure a Esplugues és un d

que significa trobar-te bé o no en un lloc. Llavors, aquí a Esplugues m’he

trobat com si estigués lluny d’una gran ciutat però a la vegada molt a

prop del lloc de treball. Viure a Esplugues em permet, per exemple,

practicar esport a l’aire lliure, i si m’he de quedar un cap de setmana a

casa, sé que estaré  tranquil, lluny del soroll i de la contaminació. 

Vostè s'ha passat tota la vida vinculat al món de l'esport a través de la

seva professió, la de periodista. Per què creu que l'esport té tanta im-

portància en les nostres vides?

Jo crec que tenir una qualitat de vida és cada cop més important.

Hi incideixen dues qüestions: l’alimentació i l’exercici físic. Estar clar

que menjar bé ens ajuda i fer una activitats fisica estable, també. 

Això no vol dir fer esport d’alta competició, sinó realitzar activitats com

anar amb bicicleta, sortir a còrrer, fer estiraments... dos o tres cops 

per setmana. I això, que abans semblava que només ho feien els joves,

ara fins i tot, el practiquen els més grans, perquè és molt recoma-

nable.  

No som massa espectadors de l'esport? Hauríem de ser més practicants?

El Pont entrevista al fundador i editor del diari Sport, pregoner de la Festa Major d’engua

Un periodista de llarga trajectòria

JOSEP MARÍA CASANOVAS, periodista, casat i pare de tres

fills, és l’editor del diari SPORT, primer diari esportiu de Catalunya,

del qual a més és soci fundador.

Va començar la seva carrera professional l’any 1969 a “Mundo

Deportivo”. El 1975 creà la revista “Don Balón” i l’any 1979 fundà el

diari SPORT. A Televisió Espanyola desenvolupà una àmplia tasca

al llarg d’uns 10 anys, que començà treballant en informatius i pos-

teriorment dirigí i presentà diversos programes, com Polideportivo,

Sobre el Terreno, Motor TV i Fútbol Encuentro en España. El 1982

va ser responsable de l’operatiu de programes especials del

Campionat del Món de Futbol. Per aquest treball fou guardonat

amb el premi ONDAS de televisió. També va realitzar un programa

a Antena 3 titulat Fórmula Fútbol que va ser pioner de las tertúlies

futbolístiques.

Ha escrit cinc llibres, tres dedicats al món del futbol –Historia

de los Mundiales, El Fútbol de la A a la Z i Cruyff, una vida por el

Barça-  i dos al voltant del moviment olímpic –Diccionario Olímpico

i De Atenas a Barcelona 92. 

Josep Maria Casanovas va tenir una participació rellevant en

el disseny i organización de les Cerimònies Olímpiques dels Jocs

Olímpics de 1992. L’octubre de 2002 va ser nomenat membre del

Consell d’Administració de Grupo Zeta, S.A.

Josep Maria Casanovas saluda divertit, davant de la mirada de l’al-
caldessa, Pilar Díaz, després de pronunciar el pregó de la Festa Major
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L’esport és un dels fenòmens del segle XXI. La força que genera

provoca que cada cop hi hagi més espectadors, però crec que, propocio-

nalment, també creix  molt la participació activa de la gent en la pràctica

de l’esport. Només cal veure la proliferació de gimnasos urbans, cada

cop amb més practicants.

Què li sembla, en aquest àmbit, l'execució del Pla municipal d'equipa-

ments esportius, que està portant a terme actualment l'Ajuntament

d'Esplugues?

Les dues condicions per poder fer esport en condicions és l’exis-

tència de bons equipaments i la presència d’uns monitors especialitzats i

dels meus grans encerts”

“A Esplugues m’he trobat com si
estigués lluny d’una gran ciutat però a la
vegada molt a prop del meu lloc de
treball. Em permet estar tranquil, lluny
del soroll i de la contaminació” 

any i veí de la ciutat des de fa una dècada

“El Barça és el mirall en què ara

es fixen tots els clubs del món”

Dues de les grans passions de Casanovas són el Barça i la

comunicació. Sobre l’entitat blaugrana diu que “el fet que en un

mateix any guanyis una lliga i una Champions converteix el mo-

ment en excepcional. Val a dir que, per sobre de tot, el que s’ha de

fer és gaudir d’aquesta circunstància i, també, aprofitar les bases

que hi ha en aquests moments perquè això es pugui repetir en un

futur. Per a això és molt positiu que hi hagi un entrenador equili-

brat, que la junta directiva no faci ximpleries... El Barça és, en

aquests moments, el mirall en què es fixen tots els clubs del món,

perquè està fent les coses i els seus èxits poden tenir continuïtat”.

Casanovas explica que “la comparació amb els altres clubs, i so-

bretot amb el Madrid, que és el rival directe del Barça, és inevita-

ble. I la comparació, com la de dos vasos comunicants, ens diu que

si el Barça va bé, el Madrid va malament, i a l’inrevès. El cert és que

perquè això hagi arribat a la situació actual, s’ha de dir que el

Madrid, amb allò dels galàctics, es va equivocar molt, cosa que va

desembocar amb la marxa de Florentino Pérez, i que el Barça, des-

prés de l’arribada de Joan Laporta, ha aplicat molt el sentit comú i

ha redreçat una situació molt dolenta. Ara, el Barça té una ambició

i una il·lusió que són el seu gran secret”. 

Pel que fa a la comunicació, Casanovas, que es  membre del

consell d’administració del Grupo Zeta, creu que  “els mitjans de

comunicació es troben en una situació molt canviant. Tot corre molt

de pressa, hi ha una gran agressivitat  i una gran competitivitat. Fa

trenta anys hi havia una televisió, en fa deu, ja eren tres i ara n’hi ha

trenta-tres i això fa que els plantejaments hagin de ser totalment

diferents. Pel que fa a la premsa, amb Internet i els diaris gratuïts,

el trasbals ha estat molt gran. Per tant, estem en un sector molt

volàtil, on t’has de saber adaptar amb rapidesa a les noves tendèn-

cies i on ningú pot gaudir d’una situació privilegiada eternament

sinó que se l’ha de saber treballar dia a dia”. 

coneixedors del sector. Això segon ja és una realitat, gràcies a la tasca de

l’INEFC. Pel que fa a les instal·lacions, són els ajuntaments els que les

han de facilitar, de manera que la gent pugui fer esport. L’objectiu hauria

de ser que tothom tingués a prop de casa un lloc on fer exercici físic i, en

aquest sentit, l’Ajuntament d’Esplugues crec que ha fet un esforç impor-

tant, amb l’afegit que ha tingut una visió multiesportiva, per cobrir l’inte-

rès de la gent en les diferents disciplines.
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El Mercado Medieval

triunfó tras un año de

ausencia en la Fiesta 

Comerciantes artesanos ofrecieron 
sus productos y mostraron su trabajo 
en un ambiente propio de la edad media 

El Club 
de Rol 
i Estratègia
Els
Immortals
contó con un
stand en él

Muchos lo echaron en falta el año pasado y en esta Fiesta mayor, al

volver a ser incluido en el programa oficial, respondieron a la convocato-

ria y acudieron en masa a la calle Església, escenario del Mercado

Medieval. La afluencia fue más que notable el domingo 24, fecha del cie-

rre de las fiestas de Sant Mateu, tras una primera jornada en la que la

lluvia deslució también el Mercado.

Una cuarentena de comerciantes artesanos instalaron sus para-

das, debidamente ambientadas en la edad media, con productos tan dis-

pares como embutidos, bisutería, láminas, pan y pasteles o especias y

hierbas medicinales. Entre los puestos más destacados, el de una pana-

dería-pastelería que realizaba su cocción allí mismo, en un gran horno

que habían instalado sus responsables. También se pudo ver in situ el

trabajo de oficios como un ebanista, un picapedrero, un cestero o un es-

criba, cuyos profesionales mostraron la gran habilidad que guardan en

sus manos. Entre los stands presentes, había uno ocupado por el esplu-

guense Grup de Jocs de Rol i d’Estratègia Els Immortals, en el que invi-

taban a seguir una partida de juegos de rol o mostraban cómo es el ám-

bito en el que ellos se mueven. 

La Trobada de Puntaires aplegà
una quinzena de grups

La Trobada de Puntaires d’enguany va acollir una quinzena de

grups i escoles procedents de diferents ciutats catalanes. La pluja va

obligar a celebrar-la a l’interior del Casal de Cultura Robert Brillas, i

no en els  seus jardins, com estava previst inicialment. Era la dotzena

edició d’un certamen que organitza l’Associació de Dones de La Plana

i que ja s’ha convertit en una de les cites més destacades de la Festa

Major. Puntaires de la mateixa Associació de Dones de La Plana i d’una

altra entitat de la nostra ciutat, les Dones del Gall, van intervenir-hi.  

ACAE organizó el Concurso 
de Tortillas en su sede social

Cristina Cano  fue la ganadora en los dos apartados (sabor y

presentación) del Concurso de Tortillas de Fiesta Mayor, organizado

por la Asociación Cultural Andaluza de Esplugues, en su sede de la

calle Anselm Clavé. Ocho personas tomaron parte en el certamen,

en el que estuvieron presentes, como invitados, integrantes de la

Peña Bética de Santa Coloma de Gramenet.

La Colla dels Tres Tombs
passejà ponis i tartana

Les passejades amb poni i amb tartana van ser l’aportació de

la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues a la Festa Major. Els ponis van

fer les delícies dels més menuts al parc Pou d’en Fèlix, mentre que

les tartanes van fer possible anar des d’aquest parc fins a la fira d’a-

traccions. La Colla també va contribuir amb el carro que transportà

el pregoner des del Casal de Cultura  fins a l’Ajuntament.
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La Colla de Bastoners d’Esplugues i el

Grupo de Paloteo de Villanubla han protagonit-

zat durant els últims mesos un intercanvi cultu-

ral, que ha possibilitat que la formació esplu-

guenca actués a les festes d’aquest poble de

Valladolid, el mes de juliol, i que els balladors i

músics castellans participessin a la Festa Major

de la nostra ciutat.

Els dos grups es van posar en contacte via

Internet, un fet cada cop més habitual en els

nostres dies. El de Villanubla ja havia protago-

nitzat un intercanvi d’aquest tipus amb una for-

mació portuguesa i ara tenia interès a fer-ho

amb un grup bastoner català. La colla

d’Esplugues hi va respondre de manera afirma-

tiva i l’intercanvi ja estava en marxa.

La Colla de Bastoners d’Esplugues va

participar a la Festa Major de Villanubla, un petit

poble ubicat en els afores de Valladolid, de no

més de 500 habitants, on hi ha l’aeroport de la

ciutat castellana. La delegació espluguenca,

que va estar acompanyada pel regidor de

Cultura, Ramon Cervera,  hi va actuar els dies

14, 15 i 16  de juliol. 

Trobada Bastonera
La devolució de la visita va tenir lloc du-

rant la Festa Major d’Esplugues, quan el Grupo

de Paloteo va ser una de les tres formacions

participants a la Trobada Bastonera, malmesa

per la pluja. També hi van ser la colla local i la

de Terrassa. Van actuar a la cercavila i en una

demostració realitzada al Casal de Cultura

Robert Brillas. L’alcaldessa, Pilar Díaz, va rebre

la delegació de Villanubla, encapçalada per les

regidores Pilar Sandoval i Charo Díez, el dia 25

de setembre, al matí, al Saló de Plens de

l’Ajuntament.

La presència d’aquest grup va permetre

comprovar la semblança entre el baile del palo-

Doble actuació dels
Castellers, que fan dos
castells de set

La Colla de Castellers va fer una

doble actuació durant la Festa Major. En la

prediada del dissabte 23, acompanyat de

la Colla de Figueres, va carregar el 3 de 7,

el 3 de 6 i el 4 de 6. L’endemà, amb els

Castellers d’Altafulla, va carregar i

descarregar el 4 de 7, el  3 de 6 i la torre

de 6. Els Cargolins s’han adherit a l’estudi

que s’està fent des de la coordinadora de

colles per comprovar la conveniència que

la canalla porti casc. A la Festa Major es

va poder veure l’enxaneta i l’acotxador

amb aquest sistema de protecció, del qual

es volen saber els avantatges i els

inconvenients de portar-lo.

Les matinades van donar
pas al diumenge, 
el millor dia de la festa

Tabalers i grallers de la nostra ciutat i

també de Sant Just van participar a les tradi-

cionals matinades, que van despertar els veïns

del Centre i La Plana, el diumenge 24 al matí.

Els participants van fer un recorregut, amb

sortida de la plaça Santa Magdalena i arribada

als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas.

Els Bastoners clouen l’intercanvi

amb un grup de Valladolid

El Grupo de Paloteo de Villanubla va estar present 
a la Festa Major d’Esplugues, en devolució de la visita
realitzada a aquest petit poble de Valladolid durant
l’estiu passat 

Les dues formacions 
han pogut mostrar que 
el ball de bastons 
i el paloteo tenen 
moltes semblances

teo i el ball de bastons. Les diferències més

substancials són el vestuari, cadascú adaptat a

les cultures dels seus llocs d’origen, la manera

de ballar, més estàtica (sempre piquen amb els

peus a terra) i l’acompanyament musical. Els de

Villanubla fan cercavila amb dolçaina i tabal,

però només ballen amb música de dolçaina.

La intenció de les dues entitats és mante-

nir la relació i poder portar a terme activitats

conjuntes en un futur immediat. 
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L’Esbart Vila d’Esplugues 
va presentar les darreres
novetats de la dansa catalana

La formació local va estrenar les darreres novetats 
del seu repertori en el festival de Festa Major

Excel·lent i intens festival de dansa el que

va protagonitzar l’Esbart Vila d’Esplugues,

amb motiu de la Festa Major. El títol, Tradició

amb marxa! expressa clarament l’esperit d’a-

questa convocatòria, que l’entitat va aprofitar

per homenatjar el seu director de dansa, el

mestre Jordi Castellana, que va morir el 22 de

juliol passat.

El cos de dansa va interpretar sis balls, la

secció juvenil tres i la infantil altres tres. Entre

les diverses estrenes que van protagonitzar, hi

va haver La quadrilla de Granollers —la darre-

ra dansa coreografiada per Jordi Castellana—,

la Jota de la Pobla de Massaluca, una versió

còmica d’aquest ball de la Terra Alta, i les

Noves danses de Vilanova, en versió musical

d’Eduard Toldrà. També hi va haver reposicions

i balls d’aquesta temporada, així com vestuari

nou.

Entre les activitats d’aquest mes d’octubre

de l’Esbart hi ha la presència a la Trobada

d’Esbarts a la Marina, a celebrar el 22 d’octu-

bre al Centre Cívic Casa del Rellotge, de Bar-

celona. 

L’IES La Mallola acull l’assaig previ a

la presentació del CD ‘Percussiocat’
Els espluguencs Lluís Tarrés i Mireia

Perelló han impulsat l’edició del CD

Percussiocat, un disc que recull diferents pe-

ces de percussió de carrer. L’associació Per-

cussiocat es va crear ara fa un any i aplega

bona part dels grups percussionistes catalans,

des dels més tradicionals que acompanyen els

diables o les cercaviles de cultura popular fins

als que interpreten ritmes més ètnics de la

música africana o els més ballables de la mú-

sica brasilenya. Els promotors del disc expli-

quen que “volem que la percussió catalana tin-

gui un reconeixement dins de la música i les

manifestacions culturals i festives del nostre

país” 

El CD inclou catorze peces, interpretades

(a raó de dos temes per grup) per Bloc

Quilombo, Brincadeira, Maracabú, Percudium,

Sambé do Timbalé, Umbigada i Vallsamba. El

disc va ser presentat recentment a Barcelona,

i Esplugues va tenir el privilegi d’acollir un as-

saig previ, a l’IES La Mallola,  amb la presència

d’un centenar de percussionistes, durant la

Festa Major. 

La Coral La Coloma va organitzar la

29a edició del Concurs de menjadors de

mongetes amb botifarra. La pluja caiguda

fins a una hora abans de l’horari previst va

obligar a començar-lo amb cert retard. El

millor dels 40 presentats va ser Sergi

García, que es va menjar 18 plats, mentre

que Julio César i Francesc Martínez se’n

van menjar 16. La dona que més plats va

consumir va ser Lidia García, amb 9.

La Coloma celebra el
Concurs de menjadors de
mongetes amb botifarra

Fira al carrer del Cercle
Artístic d’Esplugues

El Cercle Artístic d’Esplugues va

organitzar una fira d’art al carrer, a la zona

de vianants d’Àngel Guimerà, en què

integrants d’aquest col·lectiu artístic de la

nostra ciutat mostraven i posaven a la

venda obres seves. D’altra banda, el

claustre del Convent de Montsió va obrir

portes i va poder ser visitat pels ciutadans

que així ho van desitjar.

Èxit del festival de jotes del
Centro Aragonés

La rondalla i els grups de cant i ball

del Centro Aragonés van protagonitzar el

reeixit  festival de jotes que l’entitat va

organitzar a la plaça Catalunya.  L’actuació

prevista per al dia anterior, com la del

Centro Extremeño Muñoz Torrero, va haver

de ser suspesa per la pluja.
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Una exposició mostra la petjada de
la rajola catalana i valenciana a Cuba   

El Casal de Cultura Robert Brillas acull
‘Taulells d’Onda a l’Havana’, 
on es poden veure exemples de
conjunts de rajoles produïdes  al
municipi castellonenc i col·locats en
habitatges de la capital cubana. També
hi ha un apartat dedicat a Pujol i Bausis   

El Casal de Cultura Robert Brillas acull des del 19 de setembre

passat i fins al 19 de novembre l’exposició Taulells d’Onda a l’Havana,

una mostra de la petjada que la rajola catalana i valenciana ha deixat a la

capital de Cuba. L’exposició, inaugurada els dies previs a la Festa Major,

mostra imatges de rajoles produïdes a Onda (Castelló) que es troben a

cases de l’Havana, acompanyades de models originals d’aquestes peces. 

Taulells d’Onda a l’Havana ha estat cedida temporalment a

Esplugues pel Museu Manolo Safont del poble castellonenc, que històri-

cament ha tingut una indústria ceràmica de gran vitalitat. Onda, com la

nostra ciutat, fa temps que aposta per la ceràmica com a signe d’identi-

tat, amb la vocació de promoure el seu passat historicoindustrial i projec-

tar-lo cap al futur. L’existència d’un museu dedicat a la rajola —que s’a-

nomena taulell al País Valencià— n’és una clara mostra. A l’exposició s’hi

inclou un petit apartat amb exemples de rajoles produïdes a la fàbrica

Pujol i Bausis presents també a La Habana Vieja. L’organització d’aques-

ta mostra forma part del programa El Museu al Casal.

Actes paral·lels
El director del Museu Manolo Safont, Vicent Estall,  va acompanyar

l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, en l’obertura de l’exposició i va pro-

nunciar una conferència sobre la tradició ceràmica a Onda. El 4 d’octu-

bre, d’altra banda, Montserrat Villaverde, professora de l’Escola

d’Arquitectura de la Salle de la Universitat Ramon Llull, va pronunciar la

conferència La Rajoleta a l’Havana. Villaverde és l’autora dels textos de la

mostra annexa sobre Pujol i Bausis. De fet, ara fa dos anys ja va partici-

par en la comunicació La ceràmica aplicada a l’arquitectura modernista

de Cuba al Congrés de Ceramologia que es va celebrar a Esplugues. 

Tant Onda com Esplugues aposten per 
la ceràmica com a signe d’identitat, 
amb la vocació de promoure el seu
passat i projectar-lo cap al futur

El director del Museu Manolo Safont,
Vicent Estall, va acompanyar l’alcaldessa,
Pilar Díaz, durant la inauguració

L’exposició es pot veure al Casal de Cultura Robert Brillas fins al
19 de novembre
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Esplugues acull les Jornades
de la Federació Catalana
d’Amics de Museus

El Museu Can Tinturé va acollir la tercera edició
d’aquesta convocatòria, dedicada a l’acció dels amics
dels museus: valoració, estima i difusió del patrimoni 

El Museu Can Tinturé va ser l’escenari de

les III Jornades de la Federació Catalana

d’Amics dels Museus, convocades sota el títol

L’acció dels amics dels museus: valoració, es-

tima i difusió del patrimoni. La celebració d’a-

quest certamen, el 30 de setembre, va coinci-

dir amb les Jornades Europees  del Patrimoni

a Catalunya, i va servir per valorar l’aportació

de les associacions  d’amics.

El president de l’entitat organitzadora, Faust

Serra de Dalmases, que a més és integrant de

l’AMPEL d’Esplugues i farmacèutic a la nostra

ciutat, va obrir la jornada, juntament amb

Laura Sanagustín, vicepresidenta de l’As-

sociació d’Amics dels Museus i del patrimoni

d’Esplugues de Llobregat, i l’alcaldessa. Pilar

Díaz, va explicar que, per a la nostra ciutat “és

una satisfacció acollir la celebració d’aquesta

jornada de debat i reflexió, perquè harmonitza

perfectament amb la voluntat que tenim de

promoure el nostre patrimoni, el llegat cera-

mista que defineix la nostra ciutat, i, al mateix

temps, promoure la cultura i els equipaments

culturals, que ens ajuden a conèixer i valorar

el nostre patrimoni”. L’alcaldessa va destacar

“la importància que a Catalunya hi hagi asso-

ciacions ciutadanes d’amics dels museus, per-

què són la demostració que darrere dels equi-

paments museístics hi ha ànima”.

El programa de la jornada va incloure una

taula rodona  de les experiències de museus a

Sant Llorenç de Morunys, Terrassa (Museu Na-

cional de la la Ciència i la Tècnica) Gavà i Esplu-

gues. La Federació va fer la seva assemblea

anual i, per acabar la jornada, els assistents

van participar en una visita guiada pel centre

històric de la nostra ciutat, que va incloure

Pujol i Bausis, Can Tinturé, el convent 

de Montsió, Can Casanovas i la Fundació Cor-

beró. 

Can Tinturé i Pujol i
Bausis s’acullen a les
Jornades del Patrimoni

Amb motiu de la celebració de les

Jornades Europees del Patrimoni, el

Museu Can Tinturé i el Centre d’Arqueo-

logia Industrial Pujol i Bausis van oferir vi-

sites guiades gratuïtes els dies 30 de se-

tembre i 1 d’octubre. Les Jornades del

Patrimoni són una iniciativa de la Unió

Europea, que compta amb el suport de la

Generalitat i de molts ajuntaments cata-

lans. El seus objectius fonamentals són

posar a l’abast de la població el nostre pa-

trimoni cultural.sen a ser part del patrimo-

ni de la nostra ciutat.

La taula presidencial en la inauguració, amb Laura Sanagustín, vicepresidenta de l’AMPEL,
l’alcaldessa, Pilar Díaz, i el president de la Federació, Faust Serra

Donació d’un arrambador
d’una casa de Sabadell 
al Museu Can Tinturé

Operaris de l’Ajuntament d’Esplu-

gues van procedir, ara fa unes setmanes, a

la retirada i posterior trasllat de diversos

arrambadors de rajoles produïts a Pujol i

Bausis, ubicats en una casa particular de

Sabadell i que els seus propietaris han

cedit al Museu de Can Tinturé. La donació

s’ha fet gràcies a la gestió que ha fet sobre

això el Museu d’Història de la cocapital del

Vallès Occidental. Són  arrambadors sen-

cers, molt espectaculars, que ara passen a

ser part del patrimoni de la nostra ciutat.
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La celebració de l’Any Mozart arriba
al seu moment culminant
L’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu va protagonitzar
un concert amb fragments de diferents òperes del genial compositor,
del qual es commemora el 250 aniversari del seu naixement

El gruix d’activitats de commemoració de l’Any Mozart a Esplugues

se celebren en l’últim trimestre d’aquest 2006. Des del 7 d’octubre, quan

es va fer el concert de l’orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu,

fins al 10 de desembre, la ciutat estarà impregnada de la celebració del

250 aniversari del naixement del compositor austríac, gràcies a l’esforç

d’un bon nombre d’entitats i a la col·laboració municipal. 

La primera cita va ser el 7 d’octubre, a l’església de Santa Magda-

lena, amb el concert de l’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del

Liceu. L’actuació va incloure la interpretació de fragments d’òperes de

Mozart, com El rapte al serrall, La flauta màgica o Lo esposo deluso.

Una de les grans novetats d’aquest any Mozart ha estat la voluntat

de diversos sectors de la cultura espluguenca d’interpretar Mozart des

del seu àmbit. Així, el programa d’activitats inclou, per exemple, la realit-

zació de l’audició d’una obra de Mozart en versió New Age, a càrrec de

Joan Ramon Ràmia. Serà una extrapolació en clau contemporània de la

música clàssica, respectuosa amb Mozart, pensada per aproximar a

nous públics la figura i l’obra del mestre de Salzburg. Aquesta actuació

es complementà  amb la lectura del curt teatral Diàleg amb el destí, de

RC Marín, amb les veus de Mari Carme Dragó (grup de teatre Atreveix-te,

de l’Associació de Dones de La Plana) i Josep Izquierdo (Amics de la

L’Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu va actuar a l’església de Santa Magdalena el 7 d’octubre passat 

Música de Santa Magdalena), i de l’obra poètica A la llum d’una Viena

caiguda, obra de l’espluguenc Josep M. Jiménez, amb Isabel Lozano de

rapsoda (20 d’octubre, Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues).

Un trimestre complet
Altres activitats de l’Any Mozart a Esplugues seran el concert La

música de vent de Mozart (3 de novembre, Casal de Cultura Robert

Brillas), a càrrec de l’Anoia Brass Quintet; la sessió de narració de contes

EsMorzart, amb Ada Cusidó (11 de novembre, a la Biblioteca, 12 migdia);

l’exposició Mozart, el petit mag (del 13 de novembre al 2 de desembre, a

la Biblioteca); la conferència El protagonisme de Mozart, amb Joan Vives

(17 de novembre,  Biblioteca Pare Miquel, 8 del vespre) o el concert de la

coral de l’hospital Sant Joan de Déu, la primera part del qual serà mono-

gràfica dedicada a Mozart (24 de novembre, església de Santa Mag-

dalena).

Les dues últimes cites seran ja el mes de desembre. La banda, la

coral i el grup instrumental de l’Escola Municipal de Música faran un con-

cert (1 de desembre, Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues), i la Secció

Sardanista de L’Avenç inclourà peces de Mozart especialment arranjades

per a cobla en el seu concert de Nadal (10 de desembre, a L’Avenç. 
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Esplugues celebra la Diada
Nacional de Catalunya

El parc Onze de Setembre va acollir, un any més, 
la celebració, amb sardanes, balls populars i ofrena

Els
portaveus
dels grups
municipals
d’ICV-
EUiA, PSC,
PPC i CiU, i
l’alcaldes-
sa, des-
prés de l’o-
frena 

Una ballada de Sardanes va acompanyar la celebració

La Diada Nacional de Catalunya va cele-

brar-se a Esplugues amb una ofrena floral i

balls populars, seguint la tradició dels últims

anys. L’acte va tenir lloc al parc Onze de

Setembre i va comptar amb força assistència

de públic.

L’acte central va ser l’ofrena floral que

institucions, partits polítics i entitats culturals

van fer al monument a l’Onze de Setembre.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i els portaveus dels

grups municipals del PSC, César Romero,

PPC, Luis Ortega, ICV-EUiA, Isabel Puertas, i

CiU, Roger Pons, van dipositar el ram de flors

en nom del consistori. Representants de dife-

rents partits polítics també van fer l’ofrena en

nom de la seva formació i algunes entitats

també s’hi van sumar, com és el cas de la

Coral La Coloma, la Secció Sardanista de

L’Avenç, l’Esbart Vila d’Esplugues i la Colla de

bastoners. Aquests dos últims grups van

acompanyar la seva ofrena amb la interpreta-

ció d’un ball dels seus respectius repertoris.

En el discurs institucional, pronunciat

per l’alcaldessa, es deia que “avui celebrem la

primera Diada Nacional de Catalunya amb el

nou Estatut ja aprovat” i es recordava que el

seu desenvolupament  “ens permetrà més au-

togovern”. Segons les paraules pronunciades

per Pilar Díaz, “Esplugues i tots els pobles i

ciutats d’arreu de Catalunya tenim pel davant

un futur amb majors oportunitats de prosperi-

tat i justícia”. Finalment, apuntava que “l’Onze

de Setembre és avui la festa de tots els cata-

lans i catalanes, una festa amb la qual ens

sentim plenament orgullosos. D’una banda,

perquè rememora la nostra pròpia història i,

d’altra banda, perquè mirem cap a un futur es-

perançador, en què Catalunya tindrà el nivell

d’autogovern més alt de la seva història”. Tots

els assistents van acabar la jornada cantant

Els Segadors i ballant sardanes amb la Cobla

Baix Llobregat. 

Celebren el 25 aniversari
de la Federació de
Municipis de Catalunya

La Federació de Municipis de Cata-

lunya va celebrar el 4 d’octubre passat

l’acte de commemoració del seu 25è ani-

versari, al Palau de Congressos de Giro-

na. La Federació, a la qual pertany l’Ajun-

tament d’Esplugues, porta un quart de

segle “defensant les necessitats dels po-

bles i ciutats catalans davant la resta

d’institucions”. L’alcaldessa, Pilar Díaz, hi

va assistir en nom del consistori. 

Trobada entre el regidor 
i el secretari general 
de Joventut

El regidor de Joventut de l’Ajunta-

ment d’Esplugues, José Blas Parra (a

l’esquerra de la foto), i el secretari gene-

ral de Joventut de la Generalitat, Olivié

Bayon, van celebrar recentment una tro-

bada per posar en comú els objectius de

les dues institucions per a la gent de 16 a

30 anys. Durant la reunió es va parlar del

projecte pilot Espais joves interculturals,

al qual es podria acollir el nou Espai Jove

Remolí, i de la redacció del Pla director de

Joventut 2007-2011.

El 8 de setembre serà 
la Diada del Cooperant

El Ple municipal va aprovar, amb els

vots favorables de PSC, PPC, ICV-EUiA i

ERC i l’abstenció de CiU, que el 8 de se-

tembre serà, a partir de 2007, la diada del

Cooperant, en reconeixement a “l’activitat

que desenvolupen, ja que ens permet es-

tablir una aliança amb aquelles persones

i col·lectius que, en les ciutats i comuni-

tats autònomes, es troben al capdavant de

la solidaritat i de la lluita contra la pobre-

sa”. El text aprovat diu que aquest reco-

neixement és un deure per a tota la socie-

tat”. 
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Sant Joan de Déu aplicarà

el programa de detecció de

maltractaments a infants

L’hospital espluguenc i el de la Vall
d’Hebron són els dos primers a posar
en marxa aquesta eina preventiva

L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues és un dels dos centres

catalans que abans de final de mes posarà en marxa l’aplicació d’un pro-

tocol que potenciarà la coordinació entre la Generalitat, la justícia i el sis-

tema sanitari, amb l’objectiu de prevenir els maltractaments infantils.

Aquest programa consisteix en la creació d’un registre únic que centra-

litzarà tots els casos de violència envers els menors. Si els professionals

que treballen als hospitals sospiten que un dels seus pacients és víctima

d’agressions físiques o d’altres tipus hauran de contactar amb la

Dirección General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), l’equip

especialitzat del qual avaluarà els casos dubtosos i, si ho creu conve-

Es vol potenciar la coordinació 
entre la justícia, el sistema sanitari 
i la Generalitat

nient, ordenarà retenir el o la menor a l’hospital. Segons la consellera de

Benestar i Família, Carme Figueras, és homogeneitzar els criteris per

considerar si un menor és víctima d’agressions: “Aquest diagnòstic s’ha

de fer de la manera més ràpida possible i quan se’n detecti la més míni-

ma sospita per garantir-ne una atenció immediata”.

La Generalitat vol evitar així casos de descoordinació com els esde-

vinguts recentment i que van impedir una detecció ràpida i eficaç de si-

tuacions de maltractament. La prevenció es presenta, doncs, com la prin-

cipal eina per reduir el nombre d’agressions als més petits, que el Govern

ha xifrat en 151 entre gener i octubre d’aquest any. El programa de de-

tecció que Sant Joan de Déu aplicarà properament s’estendrà a altres

centres hospitalaris de Catalunya a començaments de l’any 2007. 

Proa i CE Endavant, en unes
jornades d’equitació adaptada

Dues entitats que treballen amb persones amb discapacitat, el Club

Esportiu Endavant i la Fundació Proa, han estat incloses a les jornades

d’equitació adaptada que la Diputació de Barcelona organitza. El CE

Endavant ho va fer  el 26 de setembre passat, mentre que la convocatòria

per a Proa és per al 24 d’octubre.

Els objectius són que les persones participants puguin establir un

primer contacte amb l’equitació, tot experimentant les sensacions que

aporta; iniciar en aquest esport a les persones amb discapacitat; que pu-

guessin conèixer de prop els ponis i els cavalls en el seu entorn més soli-

dari; i conèixer els seus hàbits i el seu comportament. L’activitat es porta a

terme al Centre Hípic Malla, a la ciutat de Vic.

La consellera de Salut, Marina Geli, va realitzar, acompanyada

d’alcaldes i alcaldesses dels municipis que se’n beneficiaran, una visi-

ta a les obres de l’hospital comarcal, que la Generalitat està construint

a Sant Joan Despí i que donarà servei, entre altres, els ciutadans i ciu-

tadanes d’Esplugues. Segons es va dir, les obres avancen “a bon

ritme” i es compliran els terminis previstos, que preveuen que els tre-

balls s’acabin durant l’any 2007 i que l’hospital obrirà les seves portes

a començaments de 2008. La presència de Marina Geli a Sant Joan

Despí va ser aprofitada per portar a terme la inauguració del Centre

de Rehabilitació Fontsanta, que unifica els serveis de rehabilitació que

el Consorci Sanitari Integral oferia fins ara en diferents ambulatoris

de la comarca. Aquest nou Centre de Rehabilitació donarà cobertura

als 350.000 habitants de Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just,

Esplugues, Vallirana, Molins de Rei, El Papiol, Corbera, Cervelló i La

Palma. Al centre hi ha servei de rehabilitació ambulatòria, fisioteràpia,

logopèdia i teràpia ocupacional. A més, ofereix servei de rehabilitació

domiciliària per a aquelles malalties que, per indicació mèdica, re-

quereixin fisioteràpia a domicili. S’assegura que unes 300 persones

passaran diàriament per l’equipament, que compta amb 900 metres

quadrats de superfície. 

Marina Geli visita les obres 
del futur hospital comarcal
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Les entitats ja tenen

preparat el programa 

de la Castanyada 2006

El Concurs de Panellets, que tindrà 
lloc l’1 de novembre al parc Onze 
de Setembre, també hi és inclòs

Entre el proper dissabte, 28 d’octubre, i el dissabte 4 de novembre,

la Castanyada d’Esplugues acollirà 19 actes diferentes per celebrar

aquesta festa, una de les més importants del calendari popular. Durant

una setmana, el programa estarà farcit d’activitats diferents, que van des

de les sessions de contacontes fins a les degustacions de castanyes, mo-

niatos i panellets. El dia central serà, però, el 31 d’octubre, amb festesals

jardins del Casal de Cultura Robert Brillas (6 tarda), a la plaça Rovellat (6

tarda), a la plaça del Taxi (6.30 tarda), als jardins de Cal Suís (7 tarda), i al

local del Centro Culural Andaluz Plaza Macael (9 vespre). En alguns

casos, les celebracions arribaran fins a ben entrada la nit.

El XXIV Concurs de Panellets tornarà a ser una de les cites més

destacades de la Castanyada. Serà al parc Onze de Setembre i serà orga-

nitzat per la Secció Sardanista de L’Avenç. El lliurament de panellets per

concursar-hi  es farà d’11 a 11.30 del matí, al mateix parc (si plou, l’activi-

tat es traslladarà a la sala del CCR L’Avenç). L’últim acte de la castanyada

serà al local de l’Asociación Cultural Andaluza, el dissabte 4 de novembre

(9 del vespre). 

Hi haurà
festes
populars als
diferents
barris,
promogudes
pel teixit
associatiu

IMATGE D’ARXIU
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BORSA DE TREBALL

REF. 596. Jove de 27 anys i amb experiència  busca feina en ne-

teja domèstica.

REF. 597. Noia de 19 anys busca feina de neteja en domicili par-

ticular.   Disponibilitat al matí o tarda.

REF. 598. Dona amb experiència amb diferents tasques domèsti-

ques busca feina com a cangur, cuidadora de persones grans i/o

fent neteja domèstica.

REF. 599. Senyora de 42 anys busca feina de neteges en domicilis

particulars o tenir cura de persones grans de dilluns a divendres i a

temps complet. Experiència de 6 anys en ambdues feines.

REF. 600. Veïna d’Esplugues de 28 anys amb molta experiència

en tasques domèstiques s’ofereix per fer neteges a domicilis par-

ticulars o tenir cura de gent gran o infants.

REF. 601. Lampista-electricista amb 7 anys d’experiència en la

professió busca feina.

REF. 602. Jove de 24 anys busca feina de cangur. Té experiència

de 2 anys cuidant infants en una escola bressol.

REF. 603. Dona de 59 anys amb 13 anys d’experiència com infer-

mera al seu país s’ofereix per tenir cura de gent gran o fer nete-

ges.

REF: 604. Veïna d’Esplugues busca feina per fer neteja domèsti-

ca o tenir cura de persones grans. Aporta experiència.

PPeerr  aa  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ttrruuqquueeuu  aa  llaa  SSeecccciióó  dd’’OOccuuppaacciióó,,  9933  337722  0044

1166,,  oo  eennvviieeuu  uunn  ee--mmaaiill  aa  mmffuueennttee@eesspplluugguueess..ccaatt
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Més de 600 ciclistes
pedalegen per la mobilitat

Una passejada popular amb bicicleta
entre L’Hospitalet i el parc comarcal 
de Torreblanca va ser l’acte central de 
la Setmana de la Mobilitat, celebrada 
del 22 de setembre a l’1 d’octubre

Alguns dels ciclistes, al seu pas pel carrer  Laureà Miró d’Esplugues

Més de 600 persones van assistir a la bicicletada popular que els

ajuntaments d’Esplugues, L’Hospitalet, Cornellà, Sant Just Desvern,

Sant Joan Despí i Sant Feliu van organitzar amb motiu de la celebració

de la Setmana de la Mobilitat. Aquesta passejada, amb la qual es reivin-

dicava, com en el conjunt de la setmana, una mobilitat més sostenible i

respectuosa amb el medi ambient, va sortir de l’Hospitalet i va arribar a

Sant Feliu de Llobregat. El pas per Esplugues va ser a través de l’avin-

guda de Cornellà i del carrer Laureà Miró, camí cap a Sant Just Desvern.

Un bon nombre d’amants de la bicicleta de la nostra ciutat es van incor-

porar a la marxa al seu pas per la plaça Santa Magdalena.

A més de la passejada, la Setmana de la Mobilitat va incloure al-

tres activitats, que van començar  el divendres 22 de setembre, coinci-

dint amb el Dia Europeu sense Cotxes, amb activitats per a bicicletes al

carrer Cedres, davant del CEIP Can Vidalet. Un altre centre educatiu,

l’IES Joanot Martorell, va acollir una convocatòria ben pràctica, un taller

mecànic per aprendre a entendre més i millor com funciona una bicicle-

ta i saber com arreglar-la en cas d’una avaria senzilla. Aquest vehicle de

dues rodes també va ser protagonista d’una exposició, La bicicleta a la

ciutat, que es va instal·lar al Complex Esportiu Municipal La Plana, i d’un

certamen d’arts plàstiques organitzat pel Cercle Artístic d’Esplugues,

els premis del qual es concediran més endavant. Una altra exposició,

d’instruments de meteorologia, a la Deixalleria de la Fontsanta, i dues

campanyes van completar el programa d’activitats de la setmana. Una

era una promoció de l’Esplubús, amb la distribució de material informa-

tiu sobre aquest autobús urbà; l’altra, una de les diferents accions de

control del soroll produït pels vehicles de dues rodes (motos i ciclomo-

tors), que es porten a terme al llarg de l’any. Per les màquines de mesu-

rar el soroll instal·lades a la gasolinera del Pont d’Esplugues hi van pas-

sar prop d’un centenar de vehicles, amb l’objectiu que no emetin més

decibels dels permesos per la llei.

Canvi climàtic
L’edició d’enguany de la Setmana de la Mobilitat se celebrà amb el

tema central del canvi climàtic. “Les administracions tenen responsabi-

litat evident a l’hora de promoure canvis culturals i socials en els temes

mediambientals. Però, com en tots els projectes socials, progressar cap

a la sostenibilitat demana l’esforç de les administracions i la ciutadania,

les empreses i les entitats, els conductors i els vianants, cadascun al

seu nivell” s’explicava en la presentació d’aquesta convocatòria. 
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El Correllengua 2006, celebrat els dies 6 i

7 d’octubre passats, va celebrar-se sota el lema

Una llengua viva, un poble en marxa, amb què

volia emfatitzar la vitalitat i l’impuls de la llen-

gua catalana i del poble que la parla. Organitzat

per la Coordinadora d’Associacions per la

Llengua, el Correllengua inclogué un conjunt

d’activitats culturals i festives en defensa del ca-

talà. Enguany, les grans novetats van ser l’inici

d’una sèrie de sessions musicoliteràries dedi-

cades a l’art de la glosa i la vetllada musical

Chillout literari aborigen.

La CAL d’Esplugues preveu fer durant tot

el curs un total de deu sessions dedicades a l’art

de glosar. La del 6 d’octubre la van protagonit-

zar Miquel Ametller i Pilar Pons. El de la glosa

—un tipus de composició poètica de quatre

mesos o més (fins a deu) que s’improvisa en el

moment de cantar-la— és un gènere força des-

conegut, però molt viu i arrelat a diferents co-

marques catalanes, que el públic espluguenc té

ara la possibilitat de conèixer més directament.

L’entitat organitzadora ha convidat  especialis-

tes en estils concrets o glosadors en general,

com Carles Belda o Francesc Ribera Titot. La

sessió del 6 d’octubre, com la resta, es va fer al

Centre Cultural L’Avenç i el músic local Marcel

Casellas en va fer la introducció. Les sessions

sobre la glosa —una al mes— se celebraran fins

al mes de juliol de 2007. La resta d’actes del

Correllengua es van fer el dissabte 7 d’octubre.

Van començar amb la lectura del manifest, en

què s’exigia  que “la llengua catalana assolisca

la plena normalitat en tots els àmbits”. En

aquest discurs inaugural es recordava la figura

del filòleg Joan Coromines, que “ens ajudà a re-

cuperar els mots i, amb ells, la nostra dignitat

com a poble”. 

‘Chillout’ literari aborigen
Després hi va haver el Chillout literari

aborigen, dirigit també per Marcel Casellas, en

què van participar més d’una desena d’entitats

d’Esplugues. Per la presència d’aquestes asso-

ciacions locals, la CAL considerà aquesta troba-

da com l’acte central del Correllengua a

Esplugues. Va ser una sessió força innovadora,

que va barrejar bases electròniques, poesia,

música en viu, improvisacions cantades... amb

l’objectiu que la cultura tradicional de carrer

participés de manera activa al correllengua.

Jaume Fábregas va portar l’espectacle El

cor menjat, basat en la vida del trobador

Guillem de Cabestany, a partir de textos medie-

vals, i van actuar el músic Josep Maria Can-

timplora i l’orquestra Cloratita . El ball amb El

Belda i els badabadocs va tancar la sèrie d’ac-

tes del Correllengua 2006 . 

El Correllengua se celebra
sota el lema ’Una llengua viva,
un poble en marxa’

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL )
organitza una programació dedicada a la glosa

Unes 250 persones van participar l’1

d’octubre a la desena edició de la

Caminada Popular a Sant Pere Màrtir, que

van organitzar Espluga Viva i el Grup

d’Estudis d’Esplugues. L’alcaldessa, Pilar

Díaz, i el tinent d’alcalde i regidor de Medi

Ambient, César Romero, també van

recórrer els 7 quilòmetres del recorregut

fins al cim de la muntanya, on es va fer un

petit vermut i els assistents van rebre, com

a obsequi, una còpia del DVD  Sant Pere

Màrtir, la muntanya d’Esplugues, fet amb

motiu del projecte d’arranjament i

recuperació del cim. 

Èxit de la Caminada a Sant
Pere Màrtir 

El III Aplec de la Sardana

d’Esplugues, al parc de Can Vidalet, amb

les cobles Ciutat de Cornellà, Marinada i

La Principal del Llobregat, serà el 5 de

novembre. El programa de l’activitat inclou

una jornada matinal i una de tarda.

L’organitza la Secció Sardanista de L’Avenç.

D’altra banda, aquesta entitat començà el

17 d’octubre el curs de sardanes

corresponent al període 2006-2007. Les

classes es fan tots els dimarts de 7 a 8 del

vespre, al CCR L’Avenç.

El III Aplec de la Sardana
es fa el 5 de novembre 

Una de les actuacions del Correllengua, el 7 d’octubre

A la Sala del 75 aniversari de L’Avenç

es pot veure un recull de fotografies,

cartells i altra documentació que recorden

els 100 anys de l’entitat.

Exposició dels 100 anys 
del Centre Cultural L’Avenç 
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La sardinada, un acte molt concorregut

L’alcaldessa,
acompanyada
pel president de
l’AV La Plana,
Domingo Rubio,
en pronunciar 
el pregó

Exhibició dels Amics del Ball de
l’Associació de Veïns

Multitudinari
concert de 

La Húngara

La Festa Major de La
Plana obrí, de l’1 al 3
de setembre, el mes
amb més celebracions  

El barri de La Plana
va celebrar el primer
cap de setmana de
setembre una festa
marcada per la gran
assistència de públic
en tots els actes
programats 

L’altíssima participació, no només per

part dels veïns del barri sinó també de la resta

del municipi, va caracteritzar la celebració de

la Festa Major de La Plana, una convocatòria

que cada any guanya adeptes i que es consoli-

da com  el gran aperitiu de la Festa Major del

municipi, ja que se celebra justament després

que la majoria d’espluguencs han de tornar a

la feina, després de les vacances, i quan les

festes de Sant Mateu estan ja a les portes.

El programa d’activitats va començar

amb el pregó, que en aquesta edició va pro-

nunciar l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz.

L’anunci de la presència a l’escenari de la ram-

bla del Carme de La Húngara, una intèrpret

valenciana molt coneguda en els àmbits de la

cançó espanyola va aixecar passions entre el

públic durant el primer dia, que es va tancar

amb un ball amb una discoteca mòbil.

Si per alguna cosa és coneguda la Festa

Major de La Plana és per la jornada de dissab-

te al matí, perquè inclou dues cites que ja for-

men part del costumari del barri: la cercavila

amb les colles de Geganters i de Bastoners

d’Esplugues, i la sardinada, en què es van ser-

vir centenars de racions d’aquest peix blau, fet

a la brasa i servit amb una llesca de pa rodó.

Durant la tarda i la nit del mateix dissabte hi va

haver una ballada de sardanes, un festival de

sevillanes, la participació de l’orquestra La

Futura, i una exhibició dels Amics del Ball de

l’Associació de Veïns de La Plana, que van in-

terpretar country i balls de saló. 

La Festa Major  es va acabar el diumen-

ge 3, amb activitats per a diferents tipus de pú-

blics. Per als més menuts hi va haver una festa

infantil; els amants de la dansa catalana van

gaudir amb l’exhibició de l’Esbart Vila d’Esplu-

gues, i el final de festa va ser amb un concert

d’havaneres, amb la presència del grup Cavall

Bernat. Aquesta actuació va estar acompanya-

da d’un tast de rom cremat.

La Festa Major de La Plana és organit-

zada per l’Associació de Veïns, que compta

amb la col·laboració de comerços de la zona i

d’entitats d’Esplugues. L’escenari de la majo-

ria d’actes va ser la rambla del Carme, que els

últims anys s’ha erigit en un lloc de centralitat

del barri.  

La festa és organitzada
per l’Associació de Veïns
de La Plana, amb la
col·laboració d’entitats 
i de comerços del barri
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La Miranda tanca el cicle

de Festes Majors de barri,

en l’inici de l’octubre

Totes les activitats es van portar a terme
l’espai públic del carrer Jaume Balmes
amb l’avinguda la Miranda

Els actes
també 
els organitza
l’Associació
de Veïns 
del barri

El barri de la Miranda ha estat l’últim a viure la seva Festa Major. Va

ser els dies 30 de setembre i 1 d’octubre, just el cap de setmana després

de la realització de les festes de Sant mateu, com ja és tradicional. El

programa d’activitats portat a terme no va ser gaire diferent a anys ante-

riors, perquè, més enllà del contingut, l’Associació de veïns de La

Miranda, l’entitat organitzadora, les porta a terme amb l’objectiu fona-

mental que la celebració sigui un punt de trobada de tot el veïnat, que

comparteix les diferents propostes realitzades.

La Festa Major de La Miranda  va començar amb unes activitats

(tallers i xocolatada) adreçades als més menuts. Després de l’obertura

oficial de la Festa, hi va haver un correfoc infantil, seguit d’un sopar de

germanor i un ball, amb l’orquestra Tela marinera.

El segon dia de la festa va comptar amb tres cites molt esperades.

la primera, un concurs infantil de plàstica, els premis del qual es van lliu-

rar en els moments previs a la degustació de la magnífica paella gegant,

la segona gran cita del dia. Després hi va haver una actuació de pallassos

i una demostració de jocs malabars. El darrer acte va ser un ball popular,

que tancà la celebració.  

Celebración de la fiesta del
Pilar en el Centro Aragonés

Con motivo del 12 de octubre, el Centro Aragonés de Esplugues

celebró la fiesta de la Virgen del Pilar, la patrona de su comunidad.

Por la mañana hubo una misa patronal y por la tarde, un festival de

jotas, con la presencia de los grupos de baile, canto y rondalla de la

entidad.  

Se celebra el IV Festival
Internacional de Titelles 

L’Associació Cultural Balkiber va organitzar el 30 de setembre i

l’1 d’octubre la quarta edició del Festival Internacional de Titelles i

Màscares, una de les grans ofertes culturals de la tardor a la nostra

ciutat. El festival va incloure des d’una exposició de titelles de fil del

taller de Pepe Otal i Jordi Bertran; un acte dedicat a Nikola Tesla, un

gran inventor del segle XIX; la sessió de contacontes Petita història de

l’electricitat; un taller de danses balcàniques; l’espectacle El quorum

de les cultures, amb música i degustació de plats tradicionals; i, com

a final de festa, un festival infantil amb titelles, teatre infantil, teatre

de màscares i tallers de xanques, malabars, titelles i maquillatge.

Certamen de bailes del Centro
Cultural Plaza Macael

El Centro Cultural Plaza Macael organizó con motivo de la

Fiesta Mayor un festival de bailes regionales, que contó con la pre-

sencia de  las formaciones tres entidades, el Centro Aragonés de

Esplugues, la Casa  de Galicia de L’Hospitalet  y  la entidad anfitriona. 
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El Grup d’Estudis inicia una
sèrie de trobades per parlar 
de les tradicions de Catalunya

Els panellets, amb motiu de Tots Sants, va ser el tema
de la primera xerrada, feta el 5 d’octubre passat

El Grup d’Estudis d’Esplugues ha iniciat una

sèrie de trobades que, en aquest cas, el porta-

ran a parlar de les tradicions de Catalunya.

L’entitat té programades set conferències, per

parlar de diferents tradicions del país, com els

panellets, els pessebres, el Nadal, el Carnestol-

tes, la pasqua, l’arbre de maig o Sant Joan. La

primera trobada es va fer el 5 d’octubre, al ma-

teix escenari que acollirà la resta d’actes, el

Casal de Cultura Robert Brillas, per parlar dels

pessebres. El disseny de les  trobades és sem-

pre el mateix: primer parla un mateix conferen-

ciant, Joan Soler Amigó, llicenciat en Filosofia,

Teologia i Filosofia i Lletres (secció Pedagogia),

expert en cultura popular i multipremiat pels

seus treballs i coneixement, que fa un acosta-

ment teòric a cadascuna de les tradicions ana-

litzades; i després, un convidat expert en el

tema tractat dirigeix la part pràctica. Rosa Ma-

ria Astorch va ser la persona convocada per

parlar dels panellets. Les trobades sobre les

tradicions catalanes prenen el relleu de les

fetes els últims cinc anys amb la gent grant

gran de la ciutat.  

Les jornades micològiques arriben 

a la seva vintena edició
Les Jornades Micològiques, que l’últim cap

setmana s’han celebrat a Esplugues, han arri-

bat enguany a la vintena edició. Durant dues

dècades, l’associació Amics de la Micologia

d’Esplugues ha fet popular la ciència que es-

tudia els bolets i ha fet possible que molta gent

de la ciutat sàpiga diferenciar un bolet comes-

tible d’un altre que no ho és i, per sobre de tot,

que tothom tingui clar que amb els bolets no

s’hi val a badar.

El programa  d’aquesta vintena edició in-

cloïa l’exposició dels dies 20, 21 i 22 (el dia 20,

especial per a les escoles), la doble sessió de

degustació de bolets als jardins del Casal de

Cultura Robert Brillas, que ja fa onze anys que

es fa, i diferents xerrades, com Bolets medici-

nals en la prevenció i el tractament del càncer,

a càrrec de Josep Piqueras, metge de la ciutat

sanitària de la Vall d’Hebron de Barcelona, i La

tradició dels bolets a la cuina catalana, amb el

conegut cuiner Josep Sabaté (Pep Salsetes).

L’actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues i la

venda d’una ceràmica commemorativa com-

pletaven el programa de les jornades.  

Amics del Ferrocarril, 
en una trobada a Caldes

L’Associació d’Amics del Ferrocarril

va participar en una trobada de mòduls

que es va celebrar a Caldes de Malavella.

Hi van participar mòduls del Museu de

Vilanova i de les associacions de Martorell,

Sant Vicenç de Castellet, Cornellà i

Comarques Gironines. També intervindrà

al Saló del Hobby, del 10 al 12 de

novembre, a Barcelona. L’associació va fer

l’habitual exhibició del tren de vapor viu, al

parc Pou d’en Fèlix, durant la Festa Major.

Exposició de fotos sobre la
Festa Major a Express-@-te

L’espluguenc Marc Casals exposa a

la cafeteria Express-@-te de la nostra

ciutat una col·lecció de fotografies

captades durant l’última Festa Major, en

què ha volgut plasmar la gran importància

de les persones que integren les diferents

entitats participants. L’exposició es pot

veure fins a final de novembre.
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Properes activitats 
del Museu Can Tinturé

El Museu Can Tinturé ha organitzat

ja la programació d’actes previstos per als

propers mesos. Entre les propostes més

properes, hi destaquen una visita guiada  a

les exposicions Taulells d’Onda a l’Havana

i a la 14a Biennal de Ceràmica d’Esplugues

(8 novembre, a les 7 de la tarda) i una

sortida a Girona, per visitar diferents

exposicions i seguir un petit itinerari per la

ciutat, amb motiu de la celebració dels 100

anys de l’obtenció del títol d’arquitecte per

part de Rafael Masó (organitzada pels

Amics dels Museus i del Patrimoni

d’Esplugues  —AMPEL—, 18 de

novembre). Les places per a aquesta

sortida són limitades i cal reservar-les al

Museu (93 470 02 18). 
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El Pont  renova la seva imatge 
La revista municipal d’informació d’Esplugues estrena un disseny que destaca per
la seva agilitat i que reforça el paper de la imatge gràfica

La revista El Pont d’Esplugues ha canviat d’imatge. Aquesta és una

evidència que els nostres lectors i lectores van poder comprovar quan la

publicació, editada per l’Ajuntament, es va repartir a totes les llars de la

ciutat el mes de setembre passat. El canvi ha estat molt important i ha

servit per adaptar la publicació a les tendències actuals. L’objectiu fona-

mental no ha estat un altre que facilitar-ne la lectura. La redacció i la di-

recció de la revista ha rebut moltes mostres de suport i de felicitació pel

canvi experimentat.

El nou disseny, ideat per l’empresa Monogràfic, amb molta expe-

riència en el sector, destaca per la imatge moderna i dinàmica que li dóna

a la publicació. Tres són els elements que caracteritzen la publicació: el

tractament tipogràfic, el paper de la informació gràfica i la franja negra

que travessa les pàgines d’informació. Els textos tenen un tractament que

obeeix als que es coneixen, en l’argot comunicatiu, com  a diferents nivells

de lectura. Els titulars, els subtítols i els destacats (requadrats amb groc)

tenen un protagonisme especial. Els textos de les notícies també estan

tractats de manera que és més fàcil llegir-los. El paper de les fotografies

és ara més important. Per tamany i per ocupar  un espai central en la

publicació. Finalment, la franja negra horitzontal que travessa les pàgi-

nes informatives d’esquerra a dreta és una mena de pont que enllaça

unes planes amb les altres i dóna continuïtat a la revista. La portada ha

canviat notablement, amb titulars de dos nivells i una major importància

de les fotografies. Això sí, manté el fons vermell que ha caracteritzat la

capçalera des dels primers números de la revista, que data de 1988 i  que

des d’aleshores s’ha convertit en el mitjà de comunicació de referència a

la ciutat. Una altra novetat ha estat la inclusió d’un sumari, que permet

localitzar millor les notícies més importants del mes. També s’han redis-

tribuït algunes seccions, com les pàgines de serveis i les de portaveus. 

L’any 1993 va ser guardonat amb el premi Arrel a la millor publica-

ció municipal, concedit per la Diputació de Barcelona.  Se n’imprimeixen

20.000 exemplars, que es distribueixen a totes les bústies de la ciutat,

així com als comerços i als diversos equipaments públics, i també es pot

consultar per Internet a www.esplugues.cat  

LES NOVETATS ASPECTES QUE
DESTAQUEN

Major facilitat
de lectura

Més importància
de les fotografies

Franja negra
de continuïtat

Titulars amb
dos nivells
d’importància

Nova
capçalera,
que manté el
color vermell
però inclou
una lletra més
actual

Fotografies
més grans i
impactants

Denominació
de la secció
de la revista

Diferents nivells
de lectura, amb
titulars a color,
subtítol
i destacats
requadrats

Textos més
compactes i
fàcils de
llegir, per la
lletra i la
separació
entre línies

Número de
pàgina,
número de la
revista i mes
de publicació

Pàgina en
què s’amplia
la notícia

Fotos més
grans, sobre
una franja
negra

Tres elements destaquen en el nou
disseny: el tractament tipogràfic, 
el protagonisme de les fotografies 
i una franja negra horitzontal que
travessa les pàgines
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El F.A. Espluguenc comienza 
la liga de manera irregular

El equipo de Antonio del Río arranca con tres victorias
pero pierde en los dos encuentros siguientes

El Espluguenc ha comenzado la tempo-

rada, en el grupo III de primera  territorial con

la intención de mirar hacia arriba. Sus previ-

siones anteriores al inicio de la campaña ligue-

ra 2006-2007 eran las de estar en lo más alto

de la clasificación y de momento parece que

se cumplen. Tres victorias en las tres prime-

ras jornadas, ante Esparreguera (2-1), Junior

(1-2) y La Florida (3-1), le encaramaron a lo

más alto de la clasificación, donde el combina-

do que entrena Antonio del Río espera estar

toda la temporada. La primera derrota fue en

la jornada 4, ante La Guardia (1-0). En la 5, cayó

ante el Martorell (0-2) en casa.

La plantilla azulona no ha sufrido excesi-

vos cambios respecto a la temporada pasada y

únicamente tres jugadores se han incorporado

a ella. Son el defensa Abel y los centrocampis-

tas Munné y Xavier. Lo de la conjunción, pues,

ya lo tiene ganado el Espluguenc, que no de-

berá pagar el peaje tan acostumbrado de los

equipos de esta categoría, que suelen renovar-

se en profundidad y ello lo pagan en las prime-

ras jornadas de la liga, pues sus jugadores

apenas han tenido tiempo de conocerse y de

compactarse como equipo.

El Espluguenc 2006-2007 se caracteriza

por su buen trato por el balón. No es un equi-

po excesivamente goleador, pero en defensa

se muestra bastante acertado. En conjunto, es

un equipo muy equilibrado que, a poco que la

suerte le acompañe mínimamente, puede

estar luchando por el ascenso.

La entidad presentó la totalidad de los

equipos de fútbol base el 12 de octubre. Al cie-

rre de esta  edición estaba previsto que la fiesta

de presentación de los equipos de la entidad fi-

nalizara con un amistoso entre el Espluguenc

de 1ª territorial y el Can Cervera, de 2ª. 

Plantilla y otros datos

Porteros: Alberto y Sebas

Defensas: Toni, Albert, Adam, Manolo,

Jero, Rafita, Oliver, Abel e Ismael

Centrocampistas: Corvillo, Alfonsito, Dani

Serna, Munné y Juanito

Delanteros: Raúl, Díaz, Julián, Andrés

Serna, Ardid y Álex

Campo y horario: Salt del Pi, domingos a

las 12 del mediodía

La petanca, protagonista
triple en Fiesta Mayor

Los dos clubes de petanca

estuvieron muy activos durante la Fiesta

Mayor. El Club Petanca Recreativo

Esplugues organizó unas 12 horas de

petanca sociales mixtas (11 de septiembre)

y un trofeo social (16 de setembre). Por su

parte, el Club Petanca Can Vidalet celebró

la habitual Melé de petanca (21 de

septiembre).

El Club de Patinaje también
organizó una exhibición

Integrantes del Club Patinatge

Artístic Espulgues y de tres clubes

invitados, Pallejà, Santa Perpétua y Santa

Coloma de Gramenet, participaron en el

festival que la entidad de nuestra ciudad

organizó  con motivo de la Fiesta Mayor, en

el Polideportivo de Les Moreres. Hubo

exhibiciones individuales, de parejas y de

grupos. Por otra parte, Núria Montull, del

CPA Espulgues, se ha proclamado

subcampeona de Catalunya de figuras

obligatorias, correspondiente a la

categoría alevín. Un nuevo éxito de una

entidad que no deja de sumar.

La plantilla del Espluguenc, en los momentos previos a su partido
ante el Florida, que ganó por 3 a 1
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Buen debut del Can Cervera en
la liga de segunda territorial

El equipo logró una victoria clara (3-1) ante 
el Can Vidalet en el primer derby de la competición

El debut del Can Cervera en segunda te-

rritorial ha sido ilusionante para todos aque-

llos que soportan el proyecto de este modesto

club de fútbol. 

Seis puntos en cuatro partidos (con tres

empates y un triunfo) y una buena victoria ante

el Can Vidalet en el primer derby de la jornada

son buena prueba de que las cosas le funcio-

nan bien, al menos de momento, aunque sus

responsables, con el entrenador Antonio

Martín al frente, son conscientes de que la ca-

tegoría es mucho más dura que la tercera te-

rritorial, en la que el equipo militó la pasada

campaña y de la que se proclamó campeón de

liga. La plantilla se ha renovado de manera no-

table y los jugadores más veteranos o con ma-

yores ocupaciones laborales –esta categoría

es totalmente amateur- han dejado paso a

nuevos jugadores, que de momento y en líne-

as generales están dando buenos resultados.

El portero Juan Pedro, los defensas Javier y

Raúl, los centrocampistas Leonardo, Jordi y

Valle y los delanteros Javier Rodríguez y Daniel

son nuevos en la plantilla,

El equipo tiene, según Antonio Martín, el

objetivo de “la permanencia”. El entrenador

explica que se deberán acostumbrar a la nueva

categoría: “en segunda se puede jugar más al

balón, pero hay más competencia. Pero hay

muchos equipos que aspiran a subir y esto sig-

nifica mucha rivalidad entre los equipos. El

míster del Can Cervera cree que la aspiración

del equipo debe ser estar en la mitad de la

tabla. “Queremos mantenernos sin estar su-

friendo toda la temporada” apunta. 

Plantilla y otros datos

Porteros David y Juan Pedro

Defensas: Abel, Javier, Raúl, Àlex, Albert 

y Rafa

Centrocampistas: Juan Manuel, Leonardo,

Jordi, Enrique, Valle y Toni

Delanteros: Javier Rodríguez, Alfonso,

Daniel y Carrillo

Campo y horario: Salt del Pi, sábados, 

a las 6 de la tarde

L’Avenç guanya l’Interclubs
de billar a tres bandes

L’equip de la secció de billar del CCR

L’Avenç va fer-se amb la victòria al Torneig

Interclubs a tres bandes, celebrat durant

dues jornades a l’edifici de l’entitat, al

carrer Àngel Guimerà. L’equip espluguenc,

que feia molts anys que es veia relegat a

posicions més endarrerides, va guanyar la

competició per darrera del Club Billar

Barcelona, la Secció de Billar del Tennis

Barcino i el Club Billar Sants que, per

aquest ordre, van classificar-se del segon

al quart lloc. L’equip de la nostra ciutat va

estar integrat per Jesús Romero (de

cinquena categoria), Jordi Andreu (de

quarta) i Ramon Guerra (de tercera). L’acte

de lliurament de trofeus va servir perquè

l’entitat oficialitzés la decisió de fer Antoni

Llamas, màxim mandatari del CCR

L’Avenç, com a president d’honor de

l’entitat. També es van lliurar les copes

corresponents a les competicions socials

del club durant la temporada passada.

El CN Cornellà guanya 
el Trofeu de Natació

El CN Cornellà va ser el guanyador

del Trofeu Festa Major de Natació, que es

va organitzar amb motiu de les Festes de

Sant Mateu, a la piscina del Complex

Esportiu Municipal La Plana. L’equip

amfitrió, el CN Esplugues (a la foto), va ser

segon. Aquest quadrangular va comptar

amb curses individuals i de relleus. 

El Can Cervera debuta en segunda, tras lograr el ascenso la pasada campaña
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El Can Vidalet aspira 
a rememorar viejos éxitos
La victoria (6-2) en la cuarta jornada ha sido lo más
destacado en un equipo aún por conjuntar

Con peores resultados que juego ha em-

pezado el Can Vidalet la liga 2006-2007 en se-

gunda territorial. La contundente victoria (6-2)

es el resultado más destacable de un equipo

que ha perdido sus tres partidos fuera de casa

y que en El Molí ha sumado, además, un em-

pate. La máxima aspiración del conjunto que

entrena Javier Gutiérrez, Guti es que “la gente

se ilusione con nuestro proyecto”. De ascenso,

de momento, explica que mejor no hablar, por-

que la liga es muy larga. 

El equipo se ha renovado bastante

—“ahora tenemos mucha mayor calidad que

el año pasado”, dice el entrenador—y la plan-

tilla actual destaca por la alta presencia de ju-

gadores extranjeros en sus filas. Un uruguayo,

un rumano, un boliviano y dos paraguayos for-

man parte de la plantilla, lo que demuestra a

las claras el alto poder integrador del fútbol.

Además, dos jugadores del equipo juvenil, Álex

y Luis, se han incorporado al primer equipo, lo

que muestra que el trabajo del fútbol base de

la entidad va dando, poco a poco, resultados.

Pese a que, como queda dicho, los pri-

meros resultados han sido irregulares, con las

tres derrotas, el empate y la victoria mencio-

nados, Guti está “ilusionado” con el equipo.

Está convencido que irá creciendo hasta con-

vertirse en uno de los aspirantes al ascenso,

gracias a una planificación física que ha de

hacer que el equipo vaya mejorando hasta al-

canzar su cenit a partir de la mitad de la liga. 

Entre sus objetivos inmediatos están que

el equipo mejore en ataque —el 6-2 de la cuar-

ta jornada puede ser un buen indicativo de

ello—y supere los paupérrimos resultados de

la temporada pasada, en la que fue el quinto

equipo menos goleador de la categoría. Eso sí,

en defensa estuvo mejor y esto le permitió

mantener la categoría con solvencia. 

La plantilla y otros datos

Porteros: Jordi Álvarez y Benito

Defensas: Álex, Vidal, Pitu, Quique, Villa y

Jordi

Centrocampistas: Luis, Dani I, Dani II,

Andrés, Rudi, Fran, Raúl y Alberto

Delanteros: Germán, Hugo, Pedro y Wiki

Campo y horario: El Molí, domingos, a las

12 del mediodía

Unas cuarenta motos 
en la ‘Trobada’ de Clásicas

Una cuarentena de motos

participaron en el encuentro de motos

clásicas que el Moto Club Esplugues

organizó durante la Fiesta Mayor. Entre las

motos que se pudieron ver, había varias

Guzzi Hispania, las omnipresentes Impalas

y las no menos clásicas Vespas. Junto a

ella, una veintena de motos custom de la

sección Cilindros Rebeldes de la entidad

organizadora, que incrementaron la

brillantez de la convocatoria. Tras la

concentración en la plaza Santa

Magdalena, los participantes hicieron un

recorrido por la ciudad, que acabaron en la

calle Àngel Guimerà, frente al edificio del

CCR L’Avenç, en el que todos los presentes

recibieron un recuerdo de la convocatoria.

El torneo de dardos tuvo 
un ganador foráneo

El CEDSAB de Sant Andreu de la Barca

fue el ganador del Torneo de Dardos de la

Fiesta Mayor, que organizó el Club de Dardos

ACA Espulgues, denominación actual de la

entidad de nuestra ciudad después de que la

Asociación Cultural Andaluza le acogiera en

su local. El ADEC Barcelona, de segunda

división catalana, se clasificó en la segunda

posición, mientras que los equipos A y B de la

entidad anfitriona se clasificaron en la tercera

y la cuarta posición.  El equipo de nuestra

ciudad vuelve a militar, un  año más, en

segunda división catalana, después de haber

flirteado con el ascenso la pasada campaña.

La liga comenzó el pasado 30 de septiembre.

El Can Vidalet espera conseguir mejores resultados que en campañas precedentes
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Un any trascendent per a
l’Associació Bàsquet Esplugues
L’equip ha renovat totalment la plantilla en el segon
any a lliga EBA, la quarta categoria estatal

L’equip senior del Bàsquet Esplugues ha

començat la temporada amb tres victòries i una

derrota i amb la prudència del “ja veurem què

passa” que el seu president, Carles Franquesa,

ha expressat, recordant el que va passar l’any

passat, quan l’equip va acabar en llocs de des-

cens després d’un final de lliga molt dolent.

Respecte a l’any passat, només continua un ju-

gador, el pivot Cristian Zapata, que es va estar

tota la temporada lessionat i que ha tornat a

caure tot just començar la lliga. La resta, inclo-

sos els jugadors que arriben del Barça gràcies

a l’acord de vinculació amb l’entitat blaugrana,

són nous i molt joves. “És l’equip amb la mitja-

na d’edat més baixa de la categoria” explica

l’entrenador, Miki Larraz, el qual recorda que

en els primers mesos de la temporada,

l’Esplugues està treballant per “fer equip, tant

en l’aspecte personal com esportiu”. Els pri-

mers tiomfs en l’inici de la lliga “ens ajudaran a

millorar més ràpidament, perquè els bons re-

sultats fan que la gent estigui més animada i

amb més ganes d’aprendre”. 

L’objectiu és “salvar la categoria, perquè

molts dels jugadors tot just acaben de deixar la

categoria junior i la lliga EBA és una divisió molt

dura. Però jo espero que els jugadors aprenguin

ràpid”. El jugador més alt de l’equip és Josep

Mestres (2,08) i com a anècdota val a dir que

compta amb un jugador estranger, Mamadou

Samb, de només 16 anys, i el fill de l’entrenador

del Barça, Stefan Ivanovic, pertany a la plantilla.

En canvi, Edgar Sanepifanio, fill de l’exjugador

Epi, no s’hi ha incorporat finalment a

l’Esplugues i ara és integrant de la plantilla del

Mataró.

Aquesta serà la segona temporada que

l’equip jugarà a lliga EBA, una categoria semi-

profesional que permet veure bàsquet de força

nivell. Miki Larraz espera que la ciutat

d’Esplugues doni més suport a l’equip. “Crec

que la gent no és conscient del privilegi que té

la ciutat de tenir un equip a tan alt nivell. Larraz

també és nou a l’equip. És l’entrenador de

l’Esplugues gràcies a la seva pertinença a l’es-

taf tècnic del Barça. 

El senior d’hoquei torna 
a segona catalana

L’equip senior de l’Hoquei Club

Esplugues ha quedat enquadrat en el grup

C de segona catalana. El conjunt, un dels

dos supervivents de la crisi que va afectar

l’entitat l’estiu passat, que va començar

amb la pèrdua de dos equips de base i que

va acabar arrossegant l’estructura

formativa del club, va haver de renunciar a

jugar a primera catalana, on havia militat

les últimes campanya, i recomençar de

zero. Ho ha fet amb un equip molt jove,

l’aspiració del qual és jugar bé, divertir-se i

adquirir experiència. Els rivals de

l’Esplugues a segona catalana són el

Mollet, el Cerdanyola, el Molins de Rei, el

Tordera B, el Canet, el Santa Perpètua, La

Salle Bonanova, el Malgrat, el Castellet,

l’Arenys, el Palau de Plegamans, el

Congrés, l’Olesa, el Premià i el Roda.

Després de les tres primeres jornades,

l’equip es trobava a la part baixa de la

classificació, amb un empat i dues

derrotes. L’esperança de l’entitat és anar

millorant el rendiment i els resultats.

L’altre equip que conserva l’Hoquei Club

Esplugues és el de veterans.

Sabadell i Barça guanyen 
els torneigs de voleibol

Club Natació Sabadell, en categoria

juvenil, i CV Barcelona, a la cadet (a la foto,

amb l’alcaldessa)  van ser els guanyadors

respectius dels torneigs de voleibol Festa

Major i Ciutat d’Esplugues que es van

disputar al Complex Esportiu Municipal La

Plana, el 23 de setembre. Equip amfitrió i

organitzador va acabar tercer a les dues

categories. Cada any, l’organització de les

dues competicions serveix per comprobar

l’estat dels millors equips de Catalunya en

les dues categories i comprovar com

inicien la temporada. 

L’equip jugà un partit contra una Universitat americana el 21 d’agost

La plantilla i altres dades

Pista i horari: Complex Esportiu Municipal

La Plana, diumenge a les 5 de la tarda

Bases: Sergi Guàrdia i Joan Camí

Alers: Juan A. Jobacho, Ignasi Nieto, Jordi

Masjuan

Ala-pivots: Oliver Gil i Stefan Ivanovic

Pivots: Mamadou Samb, Josep Mestres,

Pascual Mora i Cristian Zapata



ESPORTS

| EL PONT D’ESPLUGUES
150 | octubre de 2006

66

L’Handbol Espulgues ha començat la temporada conscient que l’ob-

jectiu de mantenir la categoria no serà fàcil però que “ho intentarem

amb totes les nostres forces”, en paraules del president del club, Juan

González. Javier Álvarez, l’entrenador,  també creu que serà un propòsit

complicat d’assolir, “perquè l’equip és molt jove i el grup, amb la inclu-

sió del Port de Sagunt i l’Aranga Soria, és molt més dur que l’any passat.

Les quatre primeres jornades, amb victòria a domicili davant del Sant

Quirze, empat a casa amb el Corazonistes i derrotes contra el Sant

Esteve i el Port de Sagunt, mostren que la temporada serà complicada. 

L’Esplugues ha renovat la plantilla, amb set cares noves, Arnau

Conejero (Safa Gavà), Didac Domínguez, del Granollers, Jordi Pujol

(Bordils), Enric Escoda, Roger Vidal, de l’Arrahona), Balbino Jiménez,

del Rubí, Víctor Hijano, del Sant Esteve Sesrovires i Tarek Abdelkader,

del 3 de Mayo de Tenerife. Quatre de les cares noves pertanyen a juga-

dors molt joves, Conejero, Domínguez, Pujol i Vidal, mentre que

Abdelkader, que ha estat jugador de primera B, Jiménez i Víctor Hijano

aporten la veterania. Aquesta és la segona temporada de l’Esplugues a

primera divisió estatal. Està enquadrat en el grup C. 

Segona temporada del

Club Handbol Esplugues a

la primera divisió estatal

La permanència a la categoria, la
tercera en importància a Espanya, torna
a ser l’objectiu fonamental

L’equip senior de l’Handbol Esplugues, el dia de presentació de
tota l’entitat, al CEM La Plana

El Granollers gana el XXI Torneo

de Balonmano de Fiesta Mayor

El BM Granollers se alzó con el título en la 21ª edición del torneo

Ciutat d’Esplugues de Balonmano celebrado los días 16 y 17 de sep-

tiembre. El equipo vallesano ganó en la final al FC Barcelona (36-32),

después de haberse impuesto en semifinales a la selección catalana

cadete (39-24). El torneo cambió de formato, con la inclusión de parti-

dos de categoría cadete (en la final de esta categoría, Barça 29-

Granollers 13), la disputa de un amistoso del equipo señor del

Esplugues contra el equipo vasco del Trapagarán, también de primera

nacional. En el transcurso de la última jornada se realizó la presenta-

ción de los diferentes equipos del CH Esplugues de cara a la tempora-

da que acaba de empezar.

El Tennis Taula L’Avenç comença

la lliga teritorial de primera

El tenis taula és un altre dels esports que, mica  en mica i grà-

cies al treball emprenedor d’un grup d’entusiastes d’aquesta especia-

litat, en què Espulgues es va fent un lloc entre l’elit. Per tercer any con-

secutiu, la Secció de Tennis Taula del CCR L’Avenç juga la lliga territo-

rial de primera, enquadrat en el seu grup 2. L’equip de la nostra ciutat

vol continuar fent història i fer un pas més en la seva consolidació a la

categoría, que hores d’ara sembla el màxim objectiu.

El TT L’Avenç, que juga els seus partits a la sala nova de l’edifici

del carrer Àngel Guimerà, està integrat per Francisco Martín, Víctor

Martín Ángel López, Mateo Díaz, Juan de Dios Ozalla i Sergio

Rodríguez. La d’aquest últim jugador representa l’única incorporació

de l’equip en l’inici de la temporada.La segona volta començarà el 3 de

desembre.  Els dos primers  partits de la lliga es van saldar amb victò-

ria, davant del Club 2000 Mollet (4-1) i La Masia Sant Oleguer (3-4),

cosa que confirma les bones expectatives de l’equip.

La plantilla i otros dades

Porters: Cándido Roso, Toni de Casacuberta i Manuel Pereira

Centrals: Oriol Mas, Jordi Pujol i  Jordi Guixeres

Laterals: Emilio Alonso, Roger Vidal, Jon A. Elorza, Tarik Abdelkader,

Pol Vilaplana, Óscar Palencia, Quim Duran i Víctor Hijano

Extrems: Arnau Conejero, Didac Domínguez, Enric Escoda, Cristian

Pérez, Gerard Gómez, Balbino Jiménez i Alfonso Caracue

Pivots: Álex Ursueguía i Miquel González

Pista i horari: Complex Esportiu Municipal La Plana, dissabte, 20 h
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L’ Sporting Futbol Sala

Esplugues torna a jugar 

a la primera nacional B

Només tres jugadors continuen de la
passada campanya

Enquadrat en el grup 3 de primera nacional B, Sporting Esplugues

ha començat la lliga 2006-2007 amb l’etiqueta d’equip novell a la cate-

goria. No és la primera vegada que l’equip de la nostra ciutat hi milita,

però ara la seva presència obeeix més a raons de despatxos —l’entitat

ha recuperat una plaça a la qual tenia dret però que havia cedit a un altre

equip les últimes temporades— que a qüestions esportives. Això, i la re-

novació de la plantilla, amb vuit jugadors nous, fa que el rendiment de

l’equip sigui, hores d’ara, una incògnita. L’únic partit jugat fins a la jorna-

da 3 (els altres dos es van ajornar) el va perdre contra el Pallejà (3-2). De

les altes a l’equip destaquen la incorporació d’un jugador amb molta ex-

periència i millor qualitat, Albert Manzanares, procedent del Futsal

Mataró, i la presència de fins a  set jugadors de l’AE Sant Feliu (David

Miguel Lombiez, Pedro Muela, Ivan Aurell, Miguel González, Julián

Hurtado, Ignacio A. García i Mario Álvarez. Tres jugadors continúen de

l’Esplugues de la lliga 2005-2006, Daniel Muntal, Jaime Ferrer i Jordi

González. També continua l’entrenador, Marco Antonio Pérez. 

El canvi de categoria ha comportat molts canvis al primer equip de
l’Sporting

La Penya Barcelonista L’Avenç balla amb
els trofeus de la lliga i la Champions

La Penya Barcelonista L’Avenç organitzà el tradicional ball de

Festa Major amb dues convidades especials, les copes de la lliga i la

Champions que el Barça de futbol va guanyar la temporada passada.

Els dos trofeus, cedits pel FC Barcelona per a l’ocasió, van estar

exposats al costat de l’escenari del Pou d’en Fèlix i molts espluguencs i

espluguenques es van fer una foto al costat dels preuats èxits d’una de

les millors temporades del FC Barcelona, no només en els últims anys

sinó al llarg de la seva dilatada història. Entre els molts assistents a

l’acte va destacar-hi la presència del directiu blaugrana Jacint Borràs.

L’orquestra Costa Brava va amenitzar la vetllada i els Amics del Ball de

La Plana (a la foto, amb els dos trofeus exposats) van fer una exhibició.

La secció d’Escacs de L’Avenç fa unes
simultànies i unes partides ràpides

L’esport dels escacs també va tenir una doble convocatòria amb

motiu de la Festa Major. La primera va ser la corresponent a les

simultànies, en què Joan Satorra va enfrontar-se a quinze jugadors, amb

tretze victòries i dues taules, amb Antonio Méndez i Pablo Lleyda. Cal

destacar la important presencia de jugadors de poca edat, cosa que deixa

veure a les clares que la promoció d’aquest esport a les escoles dóna els

seus fruits. Les simultànies es van haver de disputar a la sala gran del

CCR L’Avenç i no a la pista descoberta, per culpa de la pluja. La segona

cita amb els escacs va ser una trobada de partides rapides, amb la

participació de 17 jugadors, que van enfrontar-se tots contra tots. Alex

José, amb 15,5 punts va ser el guanyador; Francisco Arlández,  el segon,

amb 15; i César Monera, el tercer amb 14,5.

La plantilla i altres dades

Porter: David Miguel Lombies

Segons superiors: Pedro Muela i Albert Manzanares

Segon inferior: Miguel González

Tancaments: Albert Manzanares i Ivan Aurell

Primers inferiors: Julián Hurtado i Daniel Muntal

Mig inferior: Ignacio A. García

Mig superior: Mario Álvarez

Pívot: Jordi González

Tercer Superior: Jaime Ferrer

Pista i horari: Complex Esportiu Municipal La Plana, dissabtes, 

a les 7 de la tarda
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Integrantes del Club

Ciclista Esplugues hacen

el Camino de Santiago

La entidad celebra con esta expedición
su 25º aniversario

El Club Ciclista Esplugues ha celebrado este verano su 25 aniver-

sario recorriendo en bicicleta el camino de Santiago, entre Roncesvalles

(Navarra) y la capital de Galicia, con un trayecto total de 800 kilómetros,

que se dividieron en seis etapas, con una media de 130 kilómetros dia-

rios. 

El recorrido permitió a los integrantes del Club Ciclista (Daniel

García, Justo Bueno, Antoni Cirach, Lara Aluja y Xavier Cirach) pasar por

grandes ciudades como Pamplona, Burgos, León y Santiago, y otras más

pequeñas en dimensiones y habitantes, pero de una gran importancia

cultural y artística, como Santo Domingo de la Calzada, Astorga,

Ponferrada, Vilfranca del Bierzo, Sarria o Portomarín, entre otras. El re-

corrido también les supuso superar algunas dificultades montañosas

como los puertos del Perdón, la Pedraja, la Cruz de Hierro o el alto de

O’Cebreiro como las más importantes. 

El Club Ciclista Esplugues acostumbra a realizar cada verano una

ruta de larga distancia que le permite recorrer a ritmo de pedal “santua-

rios” de la bicicleta o unir ciclísticamente con nuestra ciudad algunas po-

blaciones que tienen algún vínculo con Esplugues. 

Els cinc ciclistes del club, a la plaça de l’Obradoiro de Santiago

Èxit de participació al Torneig de
Tennis Taula de la Festa Major

Un total de 46 jugadors i jugadores van participar al Trofeu de Festa

Major de Tennis Taula, organitzat per la secció corresponent del CCR

L’Avenç. Els van dividir en cinc categories, benjamins (de 8 a 10 anys), ale-

vins (11 i 12), infantils (13, 14 i 15), seniors no federats (amb la inclusió de

dos nois de 16 i 17 anys que no comptaven en categoria pròpia) i seniors

federats. Cristian Rodríguez (benjamins), Andrés Cortés ( alevins), Aitor

Tejada (infantils), Sebastián Eidler (seniors no federats) i Javier Silva, del

CTT L’Avenç, en federats. La competició es va disputar a la sala nova del

CCR L’Avenç i va confirmar la seva condició de ser una de les cites esporti-

ves populars que s’esperen amb més expectació a la Festa Major.

Cinc cares noves al Club Voleibol
Esplugues per a la lliga 2006-07

Fins a última hora, el Club Voleibol Esplugues. que milita a primera

divisió nacional, no ha completat la plantilla per a la temporada que co-

mençà el 14 d’octubre. Hi ha cinc incorporacions: Virginia Morrón, del CV

Haro, de La Rioja; Paula Barniol i Montserrat Benabarre, aquesta última

encara en edat juvenil, que procedeixen del CECELL de Lleida, i Casandra

Montesinos i Beatriz López, que l’any passat jugaven al juvenil de l’entitat.

Enguany, l’objectiu és pujar de categoria i fer viable l’ascens, a nivell social i

econòmic. L’equip milita, durant la primera fase de la competició.  al grup

B nord de la primera divisió femenina, amb AE Santa Isabel, Vall d’Hebron,

CN Sabadell, Lloret i CVB Barça. En la primera jornada va caure 0-3 contra

el CVB Barça. Més informació a El Pont 151.

Exhibició de
gimnàstica 
a Les Moreres

El Club Gimnàstica Artística

Les Moreres va organitzar el 30 de

setembre una exhibició al polies-

portiu que li dóna nom. L’acte, sus-

pès una setmana abans per la

pluja, va comptar amb la presència

de gimnastes locals i de dos clubs

convidats, L’Hospitalet i Can

Masallera, de Sant Boi.
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900 30 00 82 Punt d’Atenció al Ciutadà (tel. gratuït)

93 371 33 50 Ajuntament

93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet

092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues

091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)

088 Mossos d’Esquadra

93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal

93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric

93 480 27 18 Complex Esportiu La Plana

93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres

93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet

93 473 52 20 L’Agència /c.e.: agencia1@ajesplugues.es 

93 372 97 06 L’Agència Can Vidalet /c.e.: agencia2@ajesplugues.es

93 372 04 16 Equip Serveis Socials Centre

93 372 04 16 Equip Serveis Socials La Plana 

93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet

93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació) 

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila

93 372 04 16/ 93 371 02 66Oficina Mpal. d’Inf. al Consumidor (OMIC)

900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells

93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat

112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—

93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària

93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 

93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2

93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona

93 473 81 65 Registre Civil 

93 372 34 00 Registre de la Propietat

93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)

93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)

93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)

93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme

93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu

93 371 82 02 Creu Roja Esplugues

061 Urgències mèdiques

900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)

900 700 720 (avaries 24 h)

902 250 365 Inform. Gas Natural

902 50 77 50 Endesa (ENHER/ FECSA)

010 Informació transports metropolitans

93 372 04 16 Oficina de Comerç d’Esplugues

93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta

93 470 02 18 Museu Can Tinturé 

TELÈFONS D’INTERÈS

FARMÀCIES D’ESPLUGUES

Farmàcia Sans Àngel Guimerà 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó  Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Ptge. Ametllers, 24 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Coloma Glicines 23 93 371 10 17

BIBLIOTEQUES

Servei de dossiers de premsa
electrònics de gènere negre a La Bòbila

La Biblioteca la Bòbila acaba d’engegar un nou servei de

dossiers de premsa electrònics d’autors de novel·la negra i poli-

cíaca, amb l’objectiu de proveir els seus usuaris d’informació

molt actualitzada sobre els autors que s’estan publicant en

aquest moment en el nostre país.

El servei s’inicia amb més de 160 dossiers, amb un total de

prop de 600 articles, i es va actualitzant a diari, per tal de mante-

nir informat l’aficionat d’aquest gènere literari. Els articles, en

format PDF, mantenen sempre que és possible el seu format ori-

ginal d’aparició a la premsa i poden ser consultats en tres ordi-

nadors de la mateixa biblioteca, a més de la possibilitat d’impri-

mir-los o gravar-los en disquet o CD.

Els dossiers de premsa són consultables en línia des de

tots els ordinadors de treball del personal de la biblioteca per

mitjà d’una Intranet local, per tal d’atendre consultes puntuals

sobre un autor determinat, i l’usuari els pot consultar en un CD

que s’actualitza setmanalment.

Aquest nou servei del Fons Especial de Gènere Negre i

Policíac de la Biblioteca la Bòbila complementa el directori de

recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerene-

gre.net, una de les llistes d’enllaços de pàgines web més com-

pleta del món pel que fa al gènere negre, que la biblioteca va

crear i actualitza periòdicament des de 2001, i que és consulta-

ble a la web del fons especial, www.bobila-biblio.tk. A la web

també es pot consultar, a tall d’exemple, el dossier de premsa de

l’autor Francisco González Ledesma, que aquest any va rebre el

Premi Pepe Carvalho.

Exposició ‘Prohibit llegir Lovecraft’ a La
Bòbila

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues acollirà del 26 d’oc-

tubre al 22 de novembre l’exposició Prohibit llegir Lovecraft, que

repassa la vida i l’obra de l’escriptor nord-americà H.P. Lovecraft.

Els relats d’aquest autor, barreja singular de terror i ciència fic-

ció, són avui reconeguts com una fita de la literatura fantàstica

del segle XX. Com ha passat amb molts altres autors, la fama li

va arribar després de morir, quan la seva obra, publicada només

en revistes de distribució limitada i efímera es va recopilar en un

llibre, rescatant-la així de l’oblit. Segons els organitzadors d’a-

questa exposició, Lovecraft “va marcar nous rumbs, ha estat imi-

tat i parodiat. La brevetat de la seva obra fa encara més extraor-

dinari aquest ressò pòstum”. 

Fotografies de Nicaragua a La Bòbila

La Biblioteca La Bòbila acull aquests dies una altra mostra,

El poble nicaragüenc en imatges, una exposició de fotografies i

cartells que apropa els visitants a la realitat d’un poble amb el

qual ja fa 25 anys que l’entitat organitzadora, la Casa de Nicaragua

de L’Hospitalet, comparteix solidaritat, amistat i compromís.

SERVEIS
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Per novembre, tots
sants

Jordi Figueras | ERC-AM

La casa comuna del
catalanisme

Roger Pons | CiU

A principis de novembre Catalunya viurà,

novament, unes eleccions al Parlament Na-

cional que decidirà, a partir dels vots de cada

diputat i diputada, qui serà el nou president del

nostre país. Malgrat tot, la majoria de la ciuta-

dania considera que les eleccions són per es-

collir el president i sovint oblidem que és mi-

llor saber quines polítiques es portaran a

terme que qui serà la persona encarregada de

coordinar-les presi-

dint el govern. Apro-

fitant aquest debat, el

del líder, tothom està

preocupat per saber a

qui preferirem la gent d’ERC, a Mas o a

Montilla? Molts analistes polítics, seguint al-

guna que altra consigna, han defenestrat el

govern tripartit a partir del que anomenaven

“el soroll”. A part del soroll mediàtic totes les

polítiques socials van millorar, l’ensenyament

ha millorat, el finançament dels ajuntaments,

la inversió en llengua, en esport, la millora de

la despesa corrent de la mateixa Generalitat

que ha permès més actuacions en medi am-

bient i en infraestructures. Dir que en 3 anys

s’ha avançat més que en 23 seria fals, però és

obvi que el balanç del govern amb ERC ha

estat bo exceptuant l’estatut de la Moncloa,

que no serveix ni per gestionar l’aeroport del

Prat ni millorar el finançament del nostre go-

vern. Per tant, cal que ERC torni a ser part del

govern, tant per garantir que no es perdi pisto-

nada en l’aprofundiment de l’Estat del benes-

tar, com per garantir que el nou govern no de-

pengui dels poders econòmics que viuen grà-

cies a la dependència de Catalunya respecte a

Espanya. L’altre debat, el del president, l’hau-

rem d’ajornar fins a saber qui esta disposat a

jugar fort per Catalunya o seguir subordinat a

un regionalisme escarransit o a un PSOE que

només és federalista en la intimitat.  

Arribem ja a la recta final de la legislatura
abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.
Unes eleccions que estan ja avui marcades per
mantenir la continuïtat d’un govern tripartit irres-
ponsable amb Catalunya i la seva gent, o bé per ga-
rantir l’estabilitat i la seriositat que caracteritza a
Convergència i Unió.

En el nostre model de país amb l’Artur Mas al
capdavant, no es jugarà amb cap corona d’espines,
ni es tindran discrepàncies amb el túnel de
Bracons, ni es crearan crisis institucionals com la

del 3 per cent, ni es fugi-
rà per no donar la cara
com va passar amb el
Carmel, es reobriran les
oficines internacionals
per tornar a regular la
immigració, es reactiva-

ran les obres de les línies 9 i 12 del metro que el tri-
partit ha aturat. La 12 que, per cert, havia de passar
per Esplugues i que han aturat. Tampoc es tindran
durant més de dos anys residències tancades, ni
s’anirà permetent que els consellers vagin en heli-
còpter amb caràcter particular, com tampoc s’ha de
permetre que el president de la Generalitat no tin-
gui autorització per remodelar el govern que presi-
deix, i evidentment no es permetrà que un conse-
ller en cap vagi a fer visites pel món sense el conei-
xement del President. 

Tot plegat, perquè amb el tripartit les coses
no han anat bé, i perquè des de Convergència i Unió
creiem que és hora de governar bé. És hora d’evitar
el desgavell que ha imperat durant aquests escas-
sos tres anys de govern tripartit, i de posar seny a la
política catalana. És hora de recuperar el bon nom
de Catalunya i de la seva gent que hi havia abans del
tripartit, tant a la resta de l’Estat espanyol com a la
resta del món. És hora de jugar fort per Catalunya i
reprendre les obres aturades dels metros. És hora
de veure les coses en positiu i sumar esforços per-
què el bon govern és possible. 

És el moment que la casa comuna del cata-
lanisme torni a governar Catalunya. I per això cal
sumar l’esforç de tots aquells que tradicionalment
han simpatitzat amb nosaltres i ara, per què no, de
tots aquells que han sortit desencisats dels múlti-
ples governs que hi ha hagut aquesta legislatura.
Perquè l’ordre i el seny són elements fonamentals
perquè les coses funcionin. I avui, ni a Esplugues ni
a Catalunya, tenim governs assenyats que hagin
consolidat un estil de fer política de proximitat. Ara
és el moment de Catalunya, ara és el moment de la
seva gent.



Ya he consumido en anteriores ocasiones mu-

chas líneas explicando lo que pensamos sobre el pro-

yecto edificatorio del antiguo restaurante Cal Quirze,

pero no os debe de extrañar que vuelva a tratar este

tema, pues en el último Pleno Municipal lo volvimos

a intentar. En su momento, fuimos los primeros en

poner de manifiesto tanto en Junta de Portavoces, en

comisiones informativas y en diversos plenos muni-

cipales, así como en los distintos medios de comuni-

cación incluidos este, nuestra discrepancia en como

se compensaba, la no ex-

propiación de la zona

verde, unos 1000.-m2, y

se daban a cambio

1.300m2 más de techo

edificable, a esto le suma-

mos la dispersión del proyecto de protección del

casco antiguo,  convirtiéndolo en tres proyectos (pza.

Santa Magdalena, Cal Quirze y c/ Iglesia) en vez de

ser uno solo y no se tiene en cuenta el acceso al parc

dels Torrents.

Coincidiendo que estos motivos expresados

anteriormente eran nexo de unión entre los cuatro

partidos que hoy nos encontramos en la oposición,

junto con la iniciativa y el impulso que promovieron

muchos vecinos del barrio centro, nos motivó a reali-

zar varias reuniones, con el ánimo de que rectifica-

sen sobre su decisión el actual equipo de gobierno, a

las cuales también acudió uno de sus representan-

tes. Tras la última reunión que mantuvimos el 14 de

septiembre, el equipo de gobierno se desmarcó de

las negociaciones en las cuales debatíamos los

temas que nos ocupan, pues dijo que mantenía el ac-

tual plan proyectado y la volumetría concedida, argu-

mentando que así se evitaban pagar la expropiación.

Con todo esto, todos los Grupos Municipales

en la oposición presentamos una moción respaldada

por vecinos del barrio Centro, en la que solicitába-

mos la paralización de la concesión de licencia de

obras temporalmente, por los argumentos expues-

tos anteriormente. Desde el Partido Popular, consi-

deramos que ésta no es la forma correcta de preser-

var nuestro entorno histórico, ni la mejor manera de

obrar por parte del equipo de gobierno, cuando no se

nos tiene en debida consideración a los que actual-

mente representamos al 43%  del Consistorio.

En este artículo he agotado mi espacio, pero

en el próximo me gustará hacer una reflexión sobre

las Fiestas de Esplugues.
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Ara és l’hora de José
Montilla

César Romero | PSC

Festa Major

Isabel Puertas | ICV-EUiA

De nou, ha passat una nova Festa Major i un

cop més ens ha plogut.

I de nou s’han hagut de suspendre activitats i

concerts. 

Si ja sabem, i l’experiència ens ho demostra

any rere any, que el mes de setembre és un mes,

afortunadament, plujós i sant Mateu és sempre el

21 de setembre, per què no busquen solucions en

lloc de lamentar-nos pel temps que fa?

Hi ha molts pobles de Catalunya que celebren

les festes durant la tardor i alguns ja han trobat la

manera que no quedin ai-

gualides. Alguns dispo-

sen de poliesportius, no-

saltres també, que fan

servir en casos de pluja,

nosaltres no. D’altres ja

han fet pistes esportives  a l’aire lliure però cober-

tes, per exemple a Sant Just, i d’altres directament

munten grans carpes o envelats que garanteixen

que es pugui celebrar qualsevol espectacle. Ja seria

hora que ens ho comencéssim a plantejar, amb

vista a la propera Festa Major.

A ICV estem per una Festa Major popular, or-

ganitzada des de les entitats i que sigui entre altres

coses el fruit del que es va fent durant l’any i alhora

l’inici d’un nou curs. Ens agraden més els actes que

s’organitzen des dels sectors més populars, que no

pas aquells  que ens vénen organitzats des de fora.

En aquest sentit hem de felicitar, en primer lloc a la

Coordinadora de Festes de les entitats d’Esplugues

per les magnífiques Festes Populars que ens han

organitzat, i a la resta d’entitats i plataformes pels

petits actes de Festa Major, alguns ja tradicionals,

perquè tot això, tots i cadascun d’aquests actes són

els que fan que la nostra vila estigui  realment de

festa.

Sabeu què costen alguns espectacles que

vénen des de fora?

Us convidem a que vosaltres mateixos, amb

les dades, (que a tall d’exemple us donem a conti-

nuació), a la mà penseu la quantitat de coses  que

farien les nostres entitats amb aquests diners.  

El concert de La Unión valia més de 29.000

euros

El Mercat Medieval  15.660 euros

Els Focs artificials  12.850 euros

Potser  caldria que  des de l’organització de

les festes, s’optés per reduir una mica el que es

gasta en grups foranis i es potenciessin més les

nostres entitats, que al cap i a la fi són les que man-

tenen viu el poble tot l’any. 

Fer de Catalunya un país més pròsper i amb
més justícia social, aquest és el gran objectiu del
Govern que José Montilla vol encapçalar després de
les eleccions. Des de la convicció que la nació és la
casa, el barri, l’escola, ara toca resoldre els problemes
concrets i reals de la gent amb la força del nou Estatut.
La construcció nacional ha estat el pilar principal del
debat polític català durant els darrers trenta anys i és
per això que ara toca la construcció social. “Ha arribat
l’hora de construir la Catalunya de la igualtat d’oportu-
nitats, de la creativitat, del treball estable, de les in-
fraestructures, de la integració de la immigració, de 

l’habitatge assequible, de
la cultura, del benestar, de
les persones, en definitiva”
ha dit Montilla. 

Amb les noves
competències i els nous
recursos que ens dóna el

nou Estatut és l’hora de posar-se a treballar. “El meu
compromís- ha dit Montilla- és posar l’Estatut al servei
de la gent, seré el president del progrés social, crearé
més oportunitats i les posaré al servei de tothom”.
Perquè ara és l’hora de tots els catalans, tenint en
compte que el projecte del PSC és el que millor repre-
senta la diversitat i la pluralitat d’aquest país: el pro-
jecte del catalanisme d’esquerres, de justícia social i
de llibertat, un projecte de dinamisme econòmic, de
cohesió social i de respecte pel nostre patrimoni na-
tural.

Les polítiques socials, l’atenció a les persones
tindran un paper cabdal en les polítiques del nou
Govern. Tal com  s’ha compromès José Montilla “la pri-
mera llei del meu govern serà la Llei de serveis socials
de Catalunya, la  llei que garantirà que tots els ciuta-
dans tindran dret a ser atesos pel serveis socials”. I
per fer aquesta ambiciosa política social presentem un
programa ple de mesures en aquesta línia: arribar a la
despesa de salut per habitant dels països més benes-
tants d’Europa, fer els llibres de text gratuïts en quatre
cursos, promoure més de 50.000 habitatges de promo-
ció pública, arribar a una taxa de cobertura del 75% en
matèria d’escoles-bressol o fer una forta aposta pel
transport col.lectiu, doblant, per exemple, les inver-
sions i el nombre de passatgers en trens de rodalies.
Una proposta per aplicar una política social avançada a
partir de les prestacions derivades dels drets socials
reconeguts per l’Estatut en relació a la família, la salut,
l’educació, l’habitatge o els serveis socials.

En la nova etapa política que s’obre a Catalunya
és clar que “ha  arribat el moment dels fets i no de les
paraules, del compromís i no dels focs d’artifici, de la
política amb majúscules i no de l’oportunisme”, com
molt bé ha dit José Montilla. I cal un president de la
Generalitat que tingui com a valors la responsabilitat,
l’honestedat, l’eficàcia i l’esforç diari. I aquesta persona
és diu sense cap mena de dubte José Montilla. Una
persona que coneix bé el país, la seva gent, les seves
mancances i les moltes oportunitats que ens ofereix el
futur. 

Casco antiguo o el actual
proyecto de Cal Quirze

Luis Ortega | PPC




