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TRIBUNA

L’escola bressol
municipal Montesa, al
servei de les famílies

Amb la posada en marxa de la nova escola bressol municipal

Montesa, des de l’Ajuntament complim amb el compromís adquirit

amb la ciutadania d’oferir 74 noves places bressol a infants d’entre 0 i

3 anys. Destacaria també que l’escola bressol és un equipament que,

al cap i a la fi, vol facilitar la vida a les persones i, per tant, és una

aposta clara per ajudar a mares i pares en la seva vida diària amb els

fills i filles. Volem contribuir a la conciliació de la vida familiar i labo-

ral, que permet a la vegada treballar per fer efectiva la igualtat d’o-

portunitats per a dones i homes.

Esplugues també ha fet un pas decisiu per garantir la segu-

retat ciutadana amb l’arribada dels Mossos d’Esquadra i el

compromís municipal d’impulsar 22 mesures —incorporades

en el Pla de Seguretat i Convivència Ciutadana—. En conjunt,

volem afrontar amb eficàcia i eficiència dels cossos policials la

seguretat ciutadana. 

Voldria també remarcar el 25è aniversari de l’associació

Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues; entitat de la ciutat que fou

precursora a la comarca en l’atenció a les drogodependències i

a l’alcoholisme. Al llarg d’aquests anys de servei, ha omplert

una necessitat d’atenció que, sens dubte, avui en dia continua

sent essencial per la repercussió familiar i laboral que té la

malaltia alcohòlica i els trastorns relacionats amb el consum

d’alcohol. Una dada posa de manifest la necessitat de la tasca

que fa: cada any hi ha entre 40 i 50 nous casos que s’atenen al

Centre de Tractament de Can Vidalet.

Des de l’Ajuntament seguirem donant suport a ARE, perquè

valorem la tasca preventiva que realitza, més enllà de l’atenció

sanitària, perquè els malalts alcohòlics no recaiguin i rebin l’a-

tenció necessària. 

La guardería municipal
Montesa, al servicio de
las familias

Con la puesta en marcha de la nueva guardería municipal

Montesa, desde el Ayuntamiento cumplimos con el compromiso ad-

quirido con la ciudadanía de ofrecer 74 nuevas plazas a niños y niñas

de entre 0 y 3 años. Destacaría también que la guardería es un equi-

pamiento que, al fin y al cabo, quiere facilitar la vida a las personas y,

por tanto, es una apuesta clara por ayudar a madres y padres en su

vida diaria con los hijos e hijas. Queremos contribuir a la conciliación

de las vidas familiar y laboral, que permita a la vez trabajar para hacer

efectiva la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Esplugues también ha dado un paso decisivo para garanti-

zar la seguridad ciudadana con la llegada de los Mossos

d’Esquadra y el compromiso municipal de impulsar 22 medi-

das —incorporadas en el Plan de Seguridad y Convivencia

Ciutadana—. En conjunto, queremos afrontar con eficacia y efi-

ciencia de los cuerpos policiales la seguridad ciudadana. 

Querría también remarcar el 25º aniversario de la asocia-

ción Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues; entidad de la ciu-

dad que fue precursora en la comarca en la atención a las dro-

godependencias y al alcoholismo. A lo largo de estos años de

servicio, ha copado una necesidad de atención que, sin duda,

hoy en día continúa siendo esencial por la repercusión familiar

y laboral que tiene la enfermedad alcohólica y los trastornos

relacionados con el consumo de alcohol. Un dato pone de ma-

nifiesto la necesidad de la tarea que lleva a cabo: cada año hay

entre 40 y 50 nuevos casos que se atienden en el Centro de

Tratamiento de Can Vidalet.

Desde el Ayuntamiento seguiremos dando apoyo a ARE, por-

que valoramos la tarea preventiva que realiza, más allá de la

atención sanitaria, porque los enfermos alcohólicos no recai-

gan y reciban la atención necesaria.

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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Inaugurada, de manera oficial,
l’escola bressol municipal Montesa 
L’equipament es troba al carrer Serra del Montsec, acull 74 alumnes de 0 a 3 anys i
funciona des d’inicis d’octubre. És la quarta escola bressol pública d’Esplugues

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el regidor

d’Educació, Lorenzo Palacín, van inaugurar ofi-

cialment el 18 de novembre passat l’escola bres-

sol municipal Montesa, que l’Ajuntament ha ha-

bilitat al carrer Serra del Montsec, 55, en un local

de titularitat municipal que abans havia acollit

un parvulari, una escola d’adults i el local de

l’Esbart Vila d’Esplugues i de la Colla de

Bastoners d’Esplugues. 

La nova escola bressol, que funciona des

del 2 d’octubre passat,  amb motiu de l’inici del

curs, compta amb cinc aules, una de nadons (0 a

1 any), dues per a infants d’1 a 2 anys i dues més

per als de 2-3. A més, hi ha una sala polivalent,

on es fan els jocs psicomotors, les trobades amb

pares i mares, les sessions de teatre de titelles,

les reunions amb les famílies i qualsevol tipus

de trobades o xerrades educatives; i  dos patis,

on els i les alumnes fan jocs lliures, desenvolu-

pen la seva creativitat i es relacionen entre ells.

També exerciten el seu cos i moviment amb el

tobogan, els cotxes, els tricicles, les pilotes i al-

tres elements de joc propis de la seva edat.

El centre educatiu acull 74 alumnes. La

classe dels més menuts té una capacitat per a

vuit infants; les dues dels mitjans, per a 26 nens

i nenes; i les dues dels més grans acullen 40

alumnes en total.  L’equip docent és integrat per

cinc tutores-educadores, altres dues ensen-

yants de suport i una directora pedagògica. 

La inauguració de l’escola bressol munici-

pal Montesa va comptar amb la presència de l’a-

lumnat que integra la primera promoció del cen-

tre i les seves famílies (mares, pares, germans i

germanes, avis i àvies, fonamentalment). També

hi va haver una important representació de la co-

munitat educativa d’Esplugues, amb ensenyants

i directors de les altres guarderies públiques de

la nostra ciutat —Montserrat i Mainada, de titu-

laritat pública, i El Sucre, que depèn de la

Generalitat— i de col·legis de primària; i hi va

haver un bon nombre de regidors i regidores

dels grups municipals del PSC, PPC, CiU i ICV-

EUiA. 

L’acte d’inauguració
Després del tall protocolari de la cinta,  fet

per Pilar Díaz i Lorenzo Palacín, acompanyats

per l’Ona i el Víctor, dos dels alumnes, es va fer

una visita pels 650 metres quadrats de l’equipa-

ment per comprovar com s’ha fet i quina és la

seva distribució. “Segur que les ensenyants de

les altres escoles bressol municipals, La

Mainada i Montserrat, han pres bona nota de tot

allò que els ha agradat d’aquí per incorporar-ho

als seus centres” va dir Lorenzo Palacín, el qual

va apuntar que la voluntat del consistori és anar

millorant les guarderies municipals. Palacín va

explicar que durant els vint anys que n’ha estat

regidor, l’educació ha estat una prioritat per a

l’Ajuntament, una afirmació que va refermar

amb dues dades:  fa molts anys que a Esplugues

no hi ha barracons, ni als col·legis ni als insti-

tuts; i l’oferta de places de 0 a 3 anys sempre ha

estat superior a la dels municipis del voltant .

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va recordar que

“el pla de la Generalitat per fer 30.000 places de

0 a 2 anys a tot Catalunya ha fet possible la crea-

ció d’aquesta escola bressol” i va afirmar que,

amb les seves tres guarderies, “l’Ajuntament fa

una clara aposta per ajudar a mares i pares en

la seva vida diària amb els fills i les filles. Volem

contribuir a la conciliació de la vida familiar i la-

boral, que permet a la vegada treballar  i tenir

cura dels fills i filles, i fer efectiva la igualtat d’o-

portunitats per a dones i homes”. “Treballem

perquè Esplugues sigui una ciutat còmoda,

agradable i amb un alt nivell de serveis públics.

Incidim especialment en els equipaments mu-

nicipals que donen un bon servei a la ciutadania,

que faciliten la vida a les persones. I els equipa-

ments educatius són un bon exemple d’aquesta

voluntat” va destacar l’alcaldessa. 

Esplugues ja compta amb
quatre escoles bressol
públiques. Montserrat, La
Mainada i Montesa són
municipals; El Sucre
depèn de la Generalitat
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Les desea

Felices Fiestas

Miramar, 12 · 08950 ESPLUGUES

933 724 436

D E P I L A C I Ó N   L Á S E R

Nuevo y revolucionario sistema de rejuvenecimiento 
facial sin cirugía, sin anestesia y sin postoperatorio…

CONSULTA Y ESTUDIO GRATUITO

Financiamos todos
nuestros tratamientos

CENTRE D’ESTÈTICA
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L’Ajuntament d’Esplugues i el Departament de Benestar i Família

de la Generalitat van arribar a un acord, fa unes setmanes, per a la ces-

sió del solar que acull la masia de Ca n’Oliveres per a la construcció d’una

residència per a persones amb disminució psíquica profunda a la nostra

ciutat. 

L’acte de signatura del conveni que formalitza la cessió dels ter-

renys i de l’edifici va tenir lloc el 30 d’octubre passat, amb la presència de

la llavors consellera de Benestar i Família, Carme Figueras, l’alcaldessa

d’Esplugues, Pilar Díaz —que van rubricar l’acord—, la tinenta d’alcalde i

presidenta de l’Àrea municipal de Desenvolupament Sociocultural i

Cohesió Social, Immaculada Cano, i quatre representants de l’Associació

per a la Integració de les Persones amb Discapacitat (AIDED), entitat que

treballa des de fa uns anys en favor d’aquest col·lectiu. Una de les seves

peticions més insistents ha estat, darrerament, que Esplugues compti

amb una residència per a persones amb discapacitat psíquica profunda,

un fet que, amb l’entesa entre l’Ajuntament i la Generalitat, és més pro-

per a fer-se realitat.

Al carrer Sant Mateu
El solar on s’ubicarà la residència és al final del carrer Sant Mateu,

al peu del carrer Laureà Miró i molt a prop de la plaça Jacinto Benavente.

Té una superfície total de 2.765 metres quadrats i inclou la masia de Ca

n’Oliveres, una edificació de planta baixa i pis, que es troba inclosa en el

catàleg de béns d’interès cultural local. L’acord signat especifica que el

centre tindrà una capacitat no inferior a les 30 places.La finca passarà a

ser de propietat municipal una vegada quedi aprovat definitivament el

projecte de reparcel·lació del pla parcial urbanístic del sector afectat pel

soterrament de les línies aèries d’alta tensió de Fecsa, que actualment

es troba en tràmit d’informació pública. En plantejar la idoneïtat de fer la

nova residència, l’Ajuntament considera que és beneficiós per a l’interès

general de la població i, especialment, pel que fa als serveis comunitaris

d’atenció social.

L’acte de signatura del conveni va servir perquè les representants

d’AIDED, amb la presidenta Maria Sierra Peña al capdavant, expliquessin

a la consellera el seu funcionament, el seu treball diari i la seva defensa

del col·lectiu de les persones discapacitades psíquiques. A més, li van re-

galar diversos exemplars dels contes (Jo sóc especial, Capità Pirata i

Convivències) que l’entitat ha editat els últims tres anys i que reflecteixen

situacions i vivències de nois i noies que tenen alguna discapacitat. 

Acord entre l’Ajuntament i la
Generalitat per fer una nova
residència per a persones amb
discapacitat psíquica profunda

El centre s’ubicaria a la
masia de Ca n’Oliveres 
i la seva construcció
respon a la petició
formulada per una
entitat local, AIDED

La signatura del conveni entre les dues administracions va aplegar la llavors consellera, Carme Figueras (tercera per l’esquerra), l’alcaldes-

sa, Pilar Díaz (al mig de la foto), la tinenta d’alcalde, Immaculada Cano (segona per l’esquerra), i quatre representants d’AIDED
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DONEM SUPORT A LES ENTITATS D’ESPLUGUES
Aquest any 2006 hem col·laborat amb:

L’Endoll Grup de Teatre
Festival Infantil de la UBE

Pastorets i Companyia
Club Handbol Esplugues

F. A. Espluguenc
AIDED

Sporting Club Futbol Sala Esplugues…

Av. Cornellà, 122-124
ESPLUGUES

Tel. 93 470 31 20 

c/ Llunell, 51-53
ESPLUGUES

Tel. 93 470 50 28 

T’esperem al Festival Infantil de la Unió de Botigues i Comerciants d’Esplugues
el dia 17 de desembre als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Garantia en electrodomèstics

Botigues
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Gairebé un miler d’usuaris en 
el primer mes de funcionament
de l’espai jove Remolí  
Durant el mes de desembre, la gent jove podrà provar
alguns dels tallers que s’hi faran l’any 2007 

L’Espai Jove Remolí, que va obrir les seves

portes el passat 6 d’octubre, ja està en marxa.

L’equipament ha tingut durant els mesos d’oc-

tubre I novembre una molt bona rebuda, oferint

a la població jove de la ciutat diversos serveis

com ara el punt d’informació juvenil L’Agència,

l’espai de jocs, l’aula d’informàtica amb onze or-

dinadors, les dues videoconsoles, espais d’estu-

di per als joves que ho sol·licitaven...  A tall d’e-

xemple, cal dir que durant el mes d’octubre hi va

haver prop d’un miler d’usos dins dels espais

que el Remolí oferia. 

A més, el passat 24 d’octubre va tenir lloc

en el mateix equipament el Consell de Joventut,

amb la participació de vuit entitats juvenils i l’al-

caldessa d’Esplugues. En el Consell, es va pre-

sentar el nou equip I el programa de dinamitza-

ció juvenil del Remolí, amb cinc eixos principals:

la promoció de polítiques per a l’emancipació,

l’oci i el lleure; la igualtat de gènere; la intercul-

turalitat i la prevenció de la salut. Durant el

Consell, el regidor de Joventut, José Blas Parra,

també va comentar la posada en marxa del nou

Pla director de joventut 2007-2010.

Un aspecte a destacar és la taula de pro-

gramació, un espai on els i les joves de la ciutat i

les seves entitats poden participar en la progra-

mació del Remolí. La primera reunió es va con-

vocar el passat 9 de novembre i es va treballar la

propera programació de gener- març 2007.

El Remolí és ara centre de referència per

als joves. Prova d’això és que ha estat un dels

escenaris de la celebració dels actes del Dia

mundial contra la sida, com una exposició de

cartells sobre la sida realitzats per alumnes de

l’Escola d’Arts i Oficis La Llotja i un taller amb in-

formació sobre la sida. A més, del 16 al 31 de

desembre acollirà l’exposició Les paraules i les

imatges transmeten valors, organitzada per

l’Observatori de les dones als mitjans de comu-

nicació.

Les activitats programades amb motiu del

Dia internacional contra la violència de gènere

van ser especialment destacades durant el mes

de novembre (vegeu pàgina 57). 

Avenç de la programació de 2007
El mes de desembre el Remolí seguirà

oferint els serveis estables i, a més a més, es po-

saran en marxa “tallers tast” perquè els i les

joves puguin començar a provar alguns dels ta-

llers que durant el 2007 es realitzaran al Remolí.

També al desembre s’obre el procés d’inscrip-

cions per a les activitats del primer trimestre

(gener- març 2007).

La programació del Remolí la rebran tots

els joves de la ciutat per correu a casa durant el

mes de desembre, però si algú vol rebre més in-

formació pot enviar un mail a remoli@esplu-

gues.cat o bé trucar a 93 372 97 06. 

Què poden trobar els i les
joves al Remolí

Els joves  hi poden gaudir de la següent

programació:

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

T’informarem de tot allò que et faci falta:

estudis, salut, viatges,  oci, associacionis-

me juvenil, esports ... 

No et tallis i vine a preguntar!

AULES D’ESTUDI

De dilluns a divendres, de 19.00 a 21.00 h

i els dissabtes tot el dia

Aprofita per estudiar sol o en grup!

VIDEOFÒRUMS

Els divendres nit (de 20.30 a 23.00 h) i els

dissabtes tarda (de 18.00 a 20.00 h) 

Projecció de les pel·lícules més canyeres!

AULA D’INFORMÀTICA

• Aula oberta: de dilluns a divendres de

17.00 a 19.15 h

• Jocs en xarxa: divendres de 17.00 a

21.00 h

• Curs de tractament d’imatges: dilluns i

dimecres de 19:15 a 20.45 h

• Curs de recursos d’internet: dimarts i

dijous de 19.15 a 20.45 h

JOCS

Fes una partida de Trívial, del Twister, del

Risk, del Monopoly, de cartes, de

l’Scrabble, al Party … 

Cada dia al Remolí

CESSIÓ DE SALES

Pots demanar les sales de reunions de

dilluns a divendres de 20 a 21 h amb prè-

via reserva! INFORMA-TE’N

PLAY STATION

Cada dia, a totes hores, pots venir a  jugar

als jocs més actuals de la Play Station 2

I a + a +

Vine a prendre algo, a xerrar amb els

amics, a llegir el diari, escoltar música...

L’Espai Jove va ampliar horaris

durant el mes de novembre, amb l’ober-

tura les nits de divendres i dissabte.

Ara, el Remolí obre els matins de dime-

cres i dissabte de 10 a 14 h; les tardes

de dilluns a dijous de 17 a 21 h I les nits

dels divendres i dissabtes de 17 a 23 h.

L’aula d’informàtica és una de les més exitoses
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cuibany
Elements decoratius

CUINA I BANY

●● REFORMA COMPLETA ●●

Cuines, Banys, Portes, 
Calefacció, Terres…

Pressupost sense compromís

C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)

Tel. 93 371 82 42

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Bon Nadal i Feliç Any 2007!

El nostre objectiu és fer que la seva seguretat 
contribueixi a la seva felicitat.

I per tal de ser més a prop de vostè,
hem obert una nova oficina a Esplugues de Llobregat:

C/ Josep Miquel Quintana, 44
T./ 934 700 441 • Agent: Joaquin Larrinaga Alcaraz (14.571)

Conegui’ns.Tenim l’assegurança que necessita 
i el millor servei per a la seva tranquilitat



La Comissió de Govern de Polítiques

Socials de la Generalitat va autoritzar el 7

de novembre passat al Departament de

Salut i a CatSalut a atorgar a l’Orde

Hospitalari Sant Joan de Déu una inversió

de 36 milions d’euros per a les obres de

remodelació i ampliació de l’hospital

maternoinfantil, amb les quals acabarà el

seu pla de reformes. D’altra banda, la

Fundació Sant Joan de Déu ha rebut un
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Importante impulso desde Madrid a la

construcción del futuro auditorio de Esplugues.

Los presupuestos generales del Estado han in-

cluido, a propuesta del grupo parlamentario so-

cialista, una partida de 300.000 euros destina-

dos a este equipamiento. La encargada de ges-

tionar la tramitación de la enmienda del PSC en

el Congreso de los Diputados fue su vicepresi-

denta primera, Carme Chacón, que también es

concejal de nuestro consistorio.

La decisión tomada en el Congreso de los

Diputados ha sido recibida gratamente por el

Ayuntamiento, conocedor de la importancia de

este equipamiento para nuestra ciudad.

Actualmente, se está  trabajando en el proyec-

to, de manera que el futuro auditorio de

Esplugues se adapte a las necesidades reales

de nuestra población. La ubicación —una de las

opciones barajadas ahora es el eje cultural que

se quiere potenciar alrededor de la calle Àngel

Guimerà—,  los elementos interiores y la ges-

tión diaria son aspectos que están aún por deci-

dir, pero la subvención del Estado supone un

primer e importante paso. 

Los presupuestos del Estado
incluyen una ayuda de 300.000
euros para el auditorio
El Ayuntamiento trabaja ahora en el proyecto del
equipamiento, cuya ubicación no está decidida

La Generalitat aprova 
un ajut per a l’ampliació 
de Sant Joan de Déu

El Ple municipal va aprovar en la sessió

ordinària del mes d’octubre una moció que

compromet a l’Ajuntament a elaborar, en el ter-

mini d’un any, un estudi per instal·lar panells

tèrmics a les escoles de primària i als instituts

de secundària públics i als edificis municipals

que reuneixin les condicions requerides per a

l’ús de l’energia solar. L’objectiu de la proposta,

feta pel grup municipal d’ERC, que va comptar

amb el suport dels de PSC, PPC i CiU,  és ga-

rantir l’autosuficiència energètica i procurar

l’estalvi econòmic en la despesa diària.La moció

també demana que des de l’Ajuntament s’infor-

mi la població en general de la importància de

l’ús adequat de l’energia i que es fomentin l’es-

talvi energètic i l’ús de les energies renovables.

També reclama que s’informi dels ajuts munici-

pals, autonòmics i estatals que es concedeixen

per a la instal·lació d’infraestructura d’aquest

tipus. La moció recorda que els panells tenen

una vida útil de 25 anys i permeten estalviar, a

més de l’amortització, uns 80 euros a l’any. 

S’estudiarà la possibilitat de
posar panells d’energia solar
en diferents edificis públics 

Placa solar instal·lada al CEIP Can Vidalet 

donatiu de 49.000 euros, per part del

Rotary Club de Vilafranca, i un altre de

12.000 euros per part de Montserrat

Caballé i del Grup Perelada. 

L’Ajuntament d’Esplugues ha ofert al

Servei Català de la Salut uns terrenys al

barri de Can Clota perquè la Generalitat hi

pugui construir un nou centre d’atenció

primària (CAP). En una carta que

l’alcaldessa d’Esplugues va remetre al

gerent adjunt del Servei Català de la Salut,

Josep Ganduxé, Pilar Díaz explicà que el

nou Centre d’Atenció Primària ha de

“satisfer les necessitats d’atenció primària

de la població d’Esplugues, sota uns

paràmetres de qualitat i eficàcia,

imprescindibles per millorar la qualitat de

vida” dels veïns i veïnes d’Esplugues.

L’oferiment de terrenys per part de

l’Ajuntament és la resposta  a la previsió del

Servei Català de la Salut, els responsables

del qual pensen que la ciutat necessitarà

en els pròxims anys un nou ambulatori per

respondre l’augment de població i per

reduir el nombre de persones usuàries en

els dos centres existents en l’actualitat. 

Esplugues podria tenir 
un nou ambulatori
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E S P L U G U E S  C O M E R C I A LE S P L U G U E S  C O M E R C I A L

CARPINTERÍA: 
• ALUMINIO
• HIERRO

• INOXIDABLE

TÉCNICOS EN:
AISLAMIENTOS

TÉRMICOS Y
ACÚSTICOS

VEN A VISITAR NUESTRAS INSTALACIONES

CONSTRUCCIONES METÁLICAS

C/. Josep Argemí, 13-21 • L-5

08950 Esplugues de Llobregat

☎ 93 372 75 39 • FAX 93 473 11 86
joma@construccionesmetalicasjoma.com
www.construccionesmetalicasjoma.com

SERVEI IN-
TERFLORA

PAGAMENT
TELEFÒNIC

VISA - AMEX
SERVEI A DOMICILI

FLOR TALLADA i  PLANTA NATURAL
RAMS DE NÚVIA - BOUQUETS

DOCTOR MANUEL RIERA, 45
TEL./FAX 93 371 39 26

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

CLÍNICA DENTAL
ISIDRE MARTÍ

ODONTOLOGIA, IMPLANTS 
i ESTABILITZADORS DE PRÒTESI

(per a pròtesi amb dificultat de subjecció)

av. Isidre Martí, 20, entr. 3ª • Tel. 93 372 17 05
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Els desitja Bones Festes Els desitja Bones Festes 

VENDA
INSTRUMENTS MUSICALS

ORGUES • GUITARRES
FLAUTES • HARMÒNIQUES
i ELS SEUS COMPLEMENTS

Mossèn Jacint Verdaguer, 51
(carrer de l’Avenç)
Tel. 93 473 42 34

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Bones Festes
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Diversos arbres de diferents carrers i

places de la ciutat (av. Generalitat, Pep

Ventura, Manuel de Falla, Àngel Guimerà,

Milà i Pi, Josep Rodoreda, Lluís Millet,

Josep Cervera, Joan Corrales, Vidal i

Ribas, av. Ciutat de l’Hospitalet, Pere

Pelegrí, Molí, Jocs Florals, Cedres,

Magnòlies, Caquis, Glicines, Eucaliptus,

Anton Fortuny, Josep Gras, Pau Torres,

Joaquim Rosal, Rafael Casanova, Francesc

Layret, Montesa, Rafael Sebastià Irla,

Carme, Jacint Verdaguer, Ave Maria,

Constància, av. del Torrent, Oriol, Nord,

ptge. Alexandre Galí, Santa Rosa, Sant

Mateu i Verge de la Mercè) són sotmesos

des del 2 de novembre a la poda anual,

adaptada a les necessitats de l’arbre i a

l’emplaçament on estan ubicats. Aquests

treballs s’acabaran el mes de gener

proper. La resta  de l’any es fan treballs

puntuals de manteniment i retallada de

l’arbrat, en funció de les necessitats del

moment.

Comença la poda dels
arbres de la via pública

L’Ajuntament va començar el 18 de

novembre els treballs de repavimentació

total o parcial dels carrers Magnòlies,

Eucaliptus, av. del torrent, Hortènsia, Pere

Galvany, Pere Pelegrí, Alegria, pl.

Catalunya, Ramón y Cajal, Rafael Sebastià

Irla, cruïlla de Serra del Montsec amb

Francesc Layret, Sant Antoni Maria Claret,

Milà i Pi, Baronessa de Maldà i Bonavista.

L’inici de les obres va ser als carrers

Magnòlies, Glicines i Eucaliptus de Can

Vidalet.

Repavimentació d’alguns
carrers de la ciutat

Properament, es procedirà a la

col·locació de cinc nous passos elevats per

a vianants, als carrers Baronessa de Maldà

(davant del CEIP Gras Soler), Lleialtat

cantonada Constància, Cedres (davant del

CEIP Can Vidalet), Finestrelles cantonada

Joan de la Cierva i Pau Vergós. La voluntat

de l’Ajuntament d’Esplugues en instal·lar

aquests passos és facilitar l’accessibilitat i

la seguretat viària als nostres carrers,

especialment per als vianants.

Instal·lació de nous passos
de vianants amb ressalt

El parque dels Torrents contará muy

pronto con un nuevo espacio, de carácter lúdi-

co, con juegos destinados a ser usados por la

gente mayor. Se ubicará en la parte más baja

del parque, junto a la valla que delimita el

campo municipal de fútbol Salt del Pi. 

Este espacio público, cuyas obras de ins-

talación se iniciarían en el primer trimestre de

2007, estará constituido por diferentes módulos

de actividad que formarán un circuito estableci-

do que permite trabajar las facultades físicas y

sensoriales de la gente mayor. Podrá ser utili-

zado de manera espontánea por cualquier per-

sona mayor, y también se prevé que algunas se-

siones del programa de actividad física para

personas de más de 60 años puedan desarro-

llarse en este emplazamiento. No en vano, muy

cerca del parque dels Torrents se encuentra la

mayor instalación deportiva de Esplugues, el

Complex Esportiu Municipal La Plana, donde

semanalmente llevan a cabo su actividad 15

grupos de gimnasia de mantenimiento, 3 de na-

tación, 4 de yoga y 3 de tai-chi, todos ellos desti-

nados a personas mayores. 

El parque dels Torrents
contará con una zona de juegos
para la gente mayor
Se instalará en la zona más cercana al campo de fútbol
Salt del Pi, por debajo del Pont Nou

La zona de juegos estará en este emplazamiento

¿Con qué estará equipado?

• Escalera de dedos para mejorar la movili-

dad y estirar la columna.

• Barra fija ondulada para trabajar la movili-

dad de la muñeca, el codo y el hombro.

• Escalera y rampa para trabajar la coordina-

ción y la fuerza muscular de las piernas.

• Empuñaduras para trabajar las articulacio-

nes de las extremidades superiores.

• Taburete móvil para trabajar el equilibrio y

la torsión de cintura.

• Barras metálicas altas para trabajar la

elasticidad de los brazos y favorecer los esti-

ramientos de la espalda.

•Barras metálicas a media altura para traba-

jar la movilidad de la rodilla y la cadera.

• Asientos para trabajar la capacidad ventila-

dora y torácica y potenciar la fuerza en las

piernas, la movilidad en las rodillas y la cade-

ra y la elasticidad y la circulación de las pier-

nas.

• Barra fija para trabajar la movilidad de las

articulaciones de las piernas.

• Suelo de cuerdas cuadrado para trabajar las

articulaciones inferiores.

• Puente con listones para fomentar el equili-

brio y la fuerza de piernas y manos. 

• Plataformas para trabajar la elasticidad.

• Barra metálica para trabajar la movilidad

de la muñeca, el codo y el hombro.

• Asideros para trabajar las articulaciones de

la muñeca y el codo y la fuerza y agilidad de

los dedos.
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Els Mossos ja són
part d’Esplugues

El desplegament dels Mossos
d’Esquadra a Esplugues ha tingut
lloc sense cap tipus d’incidència.
Ha transcorregut un mes des que
l’1 de novembre passat la policia
de Catalunya va començar a
patrullar pels nostres carrers i ja
és part d’Esplugues, on vetlla per
la seguretat i la protecció de les
persones 

La consellera Montserrat Tura 
i l’alcaldessa Pilar Díaz signen 
un conveni que segella la voluntat de
Generalitat i Ajuntament de treballar
plegats en favor de la convivència

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local ja treballen de manera con-

junta per garantir la seguretat de la ciutadania. La policia de Catalunya

va prendre el relleu a la Nacional l’1 de novembre passat i des d’aquell

dia vetlla  per la convivència de tots els espluguencs i espluguenques. El

seu desembarcament ha estat marcat per la normalitat i la gent ja s’ha

acostumat a veure els cotxes i els agents patrullant per la ciutat, inte-

ressant-se per tot allò que passa als nostres carrers i habitatges i vet-

llant per la protecció de les persones i dels seus béns.

La seu dels Mossos d’Esquadra a Esplugues és al carrer Laureà Miró,

a l’alçada del pont de Can Clota, al barri de Sant Llorenç. És un edifici de

1.800 metres quadrats, dividits en dues plantes més el soterrani, on hi

ha l’aparcament i les garjoles. A la planta baixa, al costat de la recepció,

hi ha els sis despatxos de l’oficina d’atenció ciutadana, que segons els

responsables de la comissaria garanteixen una atenció  personalitzada i

confidencial dels ciutadans i ciutadanes que hi vagin a denunciar qual-

sevol delicte o fer cap tipus de consulta. La resta de dependències són

les pròpies d’un equipament d’aquestes característiques.

En principi, hi estan adscrits una setantena d’agents, que també s’o-

cupen de la seguretat de Sant Just Desvern. A més, una sèrie d’unitats ,

integrades per uns 200 agents en total, que formen part de l’anomenada

Regió Metropolitana Sud (amb seu a L’Hospitalet), poden donar suport a
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la comissaria en cas de necessitat. 

L’arribada dels Mossos a Esplugues ha format part del desplega-

ment al Vallès Occidental i part del Baix Llobregat, una operació molt

complexa que ha significat la construcció de 12 comissaries noves i que

representa, un cop realitzada, que la policia catalana té ara sota el seu

paraigua més d’un milió de persones més.  Segons expliquen els matei-

xos responsables del cos en un fullet distribuït a totes les llars

d’Esplugues, “la proximitat al ciutadà és un dels actius de la Policia de

la Generalitat. Atenem les demandes urgents, protegim les persones i

els béns i afavorim la relació dels policies amb les persones. Vetllem

per la seguretat viària, pel manteniment de la tranquil·litat pública i per

la llei i l’ordre en la societat. I tot això des de la convicció que el ciutadà

és l’origen, el centre i el destinatari de tota la nostra activitat”.

Treball de coordinació previ
La normalitat amb què s’ha produït el relleu s’ha degut al treball

de coordinació previ realitzat per Ajuntament i Generalitat en els darrers

mesos i que va culminar en la signatura d’un conveni que la llavors con-

sellera d’Interior, Montserrat Tura, i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz,

van signar el 27 d’octubre passat a l’Ajuntament. Montserrat Tura va

apuntar que “l’arribada dels Mossos a qualsevol ciutat s’ha fet sempre

tenint en compte els ajuntaments, perquè aquests coneixen en profun-

ditat la realitat del municipi. Amb aquest conveni, mostrem la voluntat

de treballar conjuntament amb els governs locals en favor de la segure-

tat”. Entre altres qüestions, i a més de fixar la participació dels Mossos

a la Junta Local de Seguretat, l’acord entre la Generalitat i l’Ajuntament

estableix la creació d’una mesa de coordinació operativa, que integraran

les policies local i autonòmica, que supervisarà si el que diu la Junta

Local de Seguretat es compleix. També estableix les competències de

cada un dels cossos, amb una premissa ben clara: en cas d’urgència,

sempre hi actuarà qui estigui més a prop. Per la seva banda, l’alcaldes-

sa, Pilar Díaz, va apuntarque “els ciutadans ens demanen protecció per

a ells i els seus béns i nosaltres els hi hem de garantir”. Pilar Díaz va

apuntar que “a Esplugues hem treballat molt per la seguretat en els 

darrers anys”, va lloar la bona tasca realitzada per la Policia Nacional i

va mostrar-se convençuda que els Mossos contribuiran decisivament a

mantenir el nivell de convivència a la ciutat.

Amb l’arribada dels Mossos, i sumant-hi els efectius de la Policia

Local, 130 agents són al servei de la gent d’Esplugues per garantir-ne la

seguretat, amb una concepció més propera, progressista i al servei de

les persones, que compta amb la implicació de les entitats, de la socie-

tat civil i de les persones. 
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Por la seguridad de todos
El Ayuntamiento promueve políticas públicas  que aseguran la convivencia
ciudadana y previenen las causas de la inseguridad

Prevé crear las figuras del  agente 
de prevención en hábitos de riesgo entre 
los adolescentes y del mediador 
en la convivencia y crear un servicio 
de teleasistencia  para proteger 
a las víctimas de violencia de género

como la realización de sesiones informativas en centros educativos, ins-

titutos y entidades, en el marco del programa La Policía Local de

Esplugues, más cerca; la creación de la figura del agente de prevención

en hábitos de riesgo, una figura sin precedentes en Catalunya en materia

de prevención, adolescencia y seguridad ciudadana, con la que se pre-

tenden detectar y evitar casos de consumo de drogas o acoso escolar

entre adolescentes; el refuerzo del programa alternativo a la sanción

para conductores de ciclomotores menores de 25 años y del servicio de

atención a la víctima;  o las acciones de prevención y lucha contra la vio-

lencia de género — al protocolo de intervención y un circuito de atención

local ya existente se le añadirá un servicio de teleasistencia móvil para

las víctimas, que permitirá una atención permanente y a distancia que

garantizará una respuesta rápida las 24 horas del día—. 

También se creará un servicio de mediación en la convivencia, para

facilitar el diálogo entre partes enfrentadas y ayudar a resolver situacio-

nes problemáticas, se potenciará el programa de conmutación de san-

ciones económicas a cambio de trabajos en favor de la comunidad y se

consolidará la figura de las agentes cívicas, personal que permite esta-

blecer un clima de civismo y convivencia social en los espacios públicos.

El índice de criminalidad en Esplugues —21,8 delitos y faltas por

cada 1.000 habitantes— es inferior a las medias barcelonesa (75), catala-

na (53,6), española (49,4) y europea (70,21). El deseo municipal es que,

con las medidas que se implantarán, esa cifra disminuya aún más. 

Garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, así como

fomentar la convivencia ciudadana es una prioridad para el

Ayuntamiento. El consistorio, a través de sus políticas públicas, promue-

ve la relación cordial entre las personas y la protección de sus derechos;

prevé y afronta las causas de la inseguridad e incide en la voluntad de

tener una policía de proximidad, comunitaria, innovadora y al servicio de

las demandas y las expectativas de la ciudadanía.

En el marco del despliegue de los Mossos d’Esquadra en

Esplugues, se ha puesto en marcha un nuevo plan de acción para la me-

jora de la seguridad y la convivencia ciudadana, cuyos objetivos son pro-

mover una acción conjunta de los cuerpos policiales para mejorar la se-

guridad ciudadana; reducir la implicación de los jóvenes en hechos ilíci-

tos; mejorar la protección y  la atención a las víctimas y la convivencia y el

civismo en los barrios; promover una nueva cultura de la seguridad vial e

incrementar la calidad global de la seguridad a través de los compromi-

sos de servicio  con la ciudadanía y de la certificación ISO 9001. 

El plan se resume en 22 acciones, algunas de ellas innovadoras,
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Els mossos comencen 
a patrullar després d’un acte
carregat de simbolisme

L’alcaldessa d’Esplugues,
Pilar Díaz, i l’alcalde de
Sant Just, Josep Perpinyà,
van donar la benvinguda
al nou cos policial

les persones que pateixen i els va dir que “l’u-

niforme s’ha de portar amb orgull i sentit de la

responsabilitat”. Segons Procházka, aquell era

“el primer dia d’un llarg camí”. L’alcalde de

Sant Just els va recordar que arribaven a dues

ciutats relativament petites, en què “la proxi-

mitat ha de ser un component fonamental de

la vostra tasca”. Finalment, Pilar Díaz es va

mostrar segura que “compartiu amb nosaltres

l’orgull de servei a la ciutadania”. 

Eren les 23.15 del 31 d’octubre quan la

comissaria dels Mossos d’Esquadra del carrer

Laureà Miró acollia el primer brifing (reunió

d’instruccions) del cos en el seu nou destí.

Presidien l’acte l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar

Díaz, l’alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà, el

director de serveis del Departament d’Interior

Josep Maria Procházka, l’inspector en cap de

la comissaria, Andreu Alfonso, i l’intendent de

la Regió Metropolitana Sud, Ferran López. Va

ser un acte amb molt de simbolisme, ple de

frases que, qualsevol d’elles, servirien com a

titular en qualsevol article o reportatge.

L’inspector en cap va recordar als agents pre-

sents que la gent d’Esplugues “confia en no-

saltres i no els podem fallar”. Ferran López els

va demanar audàcia, enginy i sensibilitat amb

Ja hi va haver Mossos 
a la ciutat els anys 20 i 30 

El 1922 van arribar a Esplugues un

caporal i dos agents dels Mossos d’Es-

quadra. S’hi van estar fins a la Guerra

Civil. Fins al moment de l’arribada dels

Mossos, a Esplugues hi havia un sereno

(el primer el van contractar el 1903), un

vigilant—la tasca del qual era ajudar el

sereno—, un guàrdia rural i, com en tants

pobles de Catalunya, el sometent. Cap al

1930 s’estableix al poble una dotació de

la Guàrdia Civil i la primera caserna va

habilitar-se l’any 1934, a Can Casanoves.

Sobre el 1936 hi ha el primer urbà, de

cognom Arbolí. L’any 1955 se n’anomena

el segon, Gregorio Somalo. La contracta-

ció de guàrdies urbans anà en augment a

partir de llavors per l’augment del volum

de trànsit a la carretera. 

31 d’octubre: la cronologia

del compte enrere

23.00 hores. A la comissaria dels Mossos,

tot és a punt per iniciar el servei. Resta

escassament una hora.

23.15 hores. Brifing (reunió d’instruccions)

que serveix per donar la benvinguda al cos i

encoratjar els seus integrants.

23.55 hores. Col·locació de les banderes

catalana i espanyola a l’exterior de la

comissaria.

00.00 hores. Els cotxes comencen a

patrullar pels carrers. Els Mossos ja són a

Esplugues 

L’alcaldessa saluda alguns dels integrants de

la comissaria de Mossos d’Esplugues, moments

abans del seu ‘debut’ a la ciutat
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Celebrada una jornada 
de portes obertes a la
comissaria dels Mossos

La comissaria dels Mossos d’Esquadra va tenir les portes obertes

el 18 de novembre passat. Aquell dia, els veïns i veïnes d’Esplugues que

ho van desitjar van poder veure com és l’edifici que acull la setantena

d’agents destinats a la nostra ciutat. Aquesta jornada va servir per saber

quins són els diferents departaments de la comissaria, a qui i on es poden

adreçar les persones de la nostra ciutat —i també les de Sant Just— que

tinguin algun problema de seguretat, i també per conèixer alguns dels

agents i comandaments amb els quals la gent es trobarà al carrer i que

vetllaran per la seva integritat.

L’obertura d’aquest dia de portes obertes la van presidir l’alcaldes-

sa d’Esplugues, Pilar Díaz, i la regidora d’Interior de Sant Just, Mercè

Figueras, a més d’altres personalitats. Cada hora en punt, grups de per-

sones van poder visitar la comissaria i familiaritzar-se amb el nou cos de

seguretat present de la nostra ciutat. 

La Policia Nacional continua tenint
competències  en diferents àmbits 

La Policia Nacional, tot i el desplegament dels Mossos

d’Esquadra, continua mantenint diferents competències sobre el

nostre territori. Documentació (DNI i passaport), estrangeria i po-

licia judicial, en els casos d’investigació de delictes i de crim orga-

nitzat són responsabilitat del Cos Superior de Policia. El traspàs

entre Policia i Mossos s’ha produït en un moment en què  el con-

junt d’infraccions penals s’ha mantingut pràcticament estable du-

rant 2006, comparat amb les dades de l’any anterior. L’aspecte

més positiu és que els delictes han disminuït un 4,5%. També cal

destacar que s’han esclarit un 8,8% més de fets delictius, segons

es va informar a la reunió de la Junta Local de Seguretat. 

La ciutadania d’Esplugues va poder
visitar l’edifici del carrer Laureà Miró

I VOSTÈ, QUÈ EN PENSA?...
COM VALORA QUE L’AJUNTAMENT PORTI A TERME DIFERENTS

ACCIONS PER POTENCIAR LA SEGURETAT CIUTADANA?

Entenc que una de les principals preocupa-

cions per a qualsevol ajuntament és la segu-

retat dels seus ciutadans, en tots els àmbits

i situacions. Sé que aquesta inquietud la

tenen molt present els nostres dirigents po-

lítics i l'arribada a Esplugues dels Mossos

d'Esquadra reforçarà aquesta seguretat en benefici de una convi-

vència ciutadana de millor qualitat. La presència al carrer de més

agents policials és una de les millors prevencions de delictes, i en

aquest sentit, els comerciants en fem una valoració molt positiva. 

Emiliano Maroto, president de la Unió de Botiguers i de

Comerciants d’Esplugues

Todo lo que signifique potenciar la seguri-

dad ciudadana, para contribuir a mejorar

un clima de civismo y convivencia social en

nuestras calles y espacios públicos, en de-

finitiva en nuestros barrios y zonas comer-

ciales, lo valoro muy positivo.

M. Eugenia Salmerón, presidenta de l’Associació de Veïns del Gall 

Molt satisfactòriament. En l´àmbit que re-

presento, és indefugible que el ciutadà

pugui accedir a la farmàcia sense ensurts, i

que els professionals que l´han d´atendre

estiguin segurs en la feina que fan.  I tot

això, en especial, pel que fa als torns de

guàrdia dels vespres, nits i festius.

Francesc Jené, farmacèutic

Positivamente. Las medidas adoptadas están

de acuerdo con lo que reclamábamos las

asociaciones de vecinos y tienen en cuenta

las diferentes problemáticas que los vecinos

hemos detectado en las calles. La colabora-

ción ciudadana es importante para hacer de

Esplugues una ciudad más segura.

Domingo Rubio, president de l’Associació de Veïns de La Plana

En referencia a la llegada de los Mossos

a Esplugues, hemos de decir que por no-

sotros encantados de que haya mas seguri-

dad en el barrio, pero sin dejar de lado la

coordinación con los cuerpos actuales y los

limítrofes, ya que en especial el barrio de

Can Vidalet es problemático por la cercanía con L’Hospitalet, y la

gran diversidad cultural existente. 

Antonio González, president de l’Associació de Veïns de Can

Vidalet

Les persones participants en aquesta secció van participar

en una reunió de treball que la llavors consellera d’Interior,

Montserrat Tura, i l’alcaldessa, Pilar Díaz, van tenir amb represen-

tants de la societat civil d’Esplugues  
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ENTREVISTA

“Vivim en una ciutat que és una maravella; en 
qüestió de seguretat mirem el futur amb confiança”

El Pont entrevista a Francesc Jené, farmacèutic d’Esplugues des de fa més de 40
anys i delegat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona  a la nostra ciutat

Vostè va ser una de les persones convidades

a la reunió de treball amb la consellera

Montserrat Tura i amb l’alcaldessa Pilar Díaz

per parlar de temes de seguretat. Quines

conclusions en va treure?

Vaig veure que totes dues tenien molt in-

terès per conèixer les inquietuds que les perso-

nes convidades teníem en matèria de segure-

tat, tant pel que fa als problemes existents  com

aquells que es poden prevenir. Jo crec que

Esplugues no està massa castigada per la inse-

guretat, però, és clar, ha crescut molt i cal estar

alerta. Va ser una trobada molt interessant.

Quines inquietuds i perspectives té, com a

farmacèutic, de la prevenció de la seguretat?

Pertanyo a un col·lectiu que ha patit atra-

caments que, com ja sap la policia, responen a

la necessitat puntual dels mateixos delinqüents

per poder cobrir uns vicis determinats. Però jo

crec que, amb l’arribada dels Mossos i la sèrie

de mesures que l’Ajuntament vol impulsar en

matèria de prevenció, podem  mirar el futur

amb una certa confiança, perquè vaig veure que

l’alcaldessa tenia com a prioritat  blindar al

màxim possible la seguretat de la ciutat.

En els més de 40 anys de trajectòria profes-

sional, com ha vist evolucionar Esplugues?

De manera total, tant a nivell urbanístic

com demogràfic. Vivim ara en una ciutat que és

una mena de meravella, molt neta i molt ben

cuidada. Tinc companys que vénen a Esplugues

i me’n parlen molt bé. I demogràficament, la

gent d’aquí és molt agradable i participativa. Jo

crec que és una ciutat on es viu molt bé.

Què és ser delegat del Col·legi de Farma-

cèutics?

És un càrrec intern del Col·legi, per coor-

dinar les tretze farmàcies que hi ha ha la ciutat,

organitzar les guàrdies i tot allò que afecta a

tots els establiments. A més, permet conèixer

els problemes o les necessitats que tenen els

farmacèutics d’aquí. La veritat, he de dir que

tots aquests professionals són gent sensacio-

nal.

Tenim prou farmàcies, a Esplugues?

Sí, és un nombre adequat. També el

règim de guàrdies s’ajusta al que diu la llei.

Ens automediquem massa?

Crec que sí. Els farmacèutics mirem d’ex-

plicar a la gent  la conveniència de consultar pri-

mer el metge. En molts casos, fins i tot, ens ne-

guem a dispensar-los el medicament que ens

demanen. El problema és que vivim en una so-

cietat consumista i a la gent li agrada consumir-

ho tot, també els medicaments.

Ha canviat el rol social del farmacèutic?

Jo crec que estem molt ben valorats per

tothom, tant pel sistema mèdic com pels nos-

tres clients. De fet, diuen que un poble no ho és

si no té un bar, una farmàcia i una fleca, i hi

estic d’acord, perquè són tres elements que

satisfan tres de les nostres necessitats primà-

ries principals.  

“L’alcaldessa té com a
prioritat la seguretat”

Podem  mirar el futur amb una certa

confiança, perquè vaig veure que l’alcal-

dessa tenia com a prioritat  blindar al

màxim possible la seguretat de la ciutat.

Francesc

Jené, al des-

patx de la far-

màcia que re-

genta al carrer

Àngel Guimerà
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El PSC va ser el més votat a les
eleccions al Parlament a Esplugues 
La participació a la ciutat va ser del 57,93% del cens electoral, més d’un punt
superior a la mitjana de tota Catalunya

ELECCIONS

La presència de Mossos
d’Esquadra custodiant
alguns col·legis va ser un
dels fets més destacats
de la jornada

El Partit dels Socialistes de Catalunya va

ser la formació més votada a Esplugues amb

motiu de les eleccions al Parlament de Cata-

lunya, realitzades l’1 de novembre passat. El

PSC va obtenir el 34,85% dels vots, mentre que

Convergència i Unió, guanyadora de les elec-

cions en el conjunt de Catalunya, va ser la se-

gona força a les urnes, amb un 22,90%. Partit

Popular (14,89%), Iniciativa per Catalunya-

Esquerra Unida i Alternativa (9,84%), Esquerra

Republicana de Catalunya (8,59%) i Ciutadans-

Partit de la Ciutadania (4,54%) també van obte-

Ludoteques per a infants
durant la jornada electoral

Amb  motiu  de  les eleccions al

Parlament de Catalunya, l’Ajuntament

d’Esplugues va organitzar  per primera

vegada dues  aules  de  ludoteca a la ciu-

tat, amb l’objectiu de donar acollida  als

fills  i filles de 3 a 12 anys de  totes  les

persones  que  en  el decurs del dia van

treballar per al bon funcionament dels

comicis. Les  dues  aules  van ubicar-se

en  dues  escoles públiques de la ciutat,

el CEIP Can  Vidalet i el CEIP Gras Soler,

en horari de matí i tarda (de 10 a 2 del

migdia  i de 4 a 7 del vespre), amb moni-

tors professionals.  S’hi van poder   aco-

llir  totes  les  persones  que constituïen

les  meses electorals (un total de 171 pre-

sidents i vocals que  van estar a 57

col·legis electorals), així com també 

els representants de l’Administració i 

els cossos de seguretat de suport 

als col·legis.

nir resultats destacables. Dotze formacions

més van ser votades per menys de l’1% dels

electors, mentre que l’1,96 dels que van acudir

a les urnes ho van fer per dipositar-hi un sufra-

gi en blanc.

La participació registrada a la ciutat va

ser del 57,93%, un índex superior a la mitjana

de Catalunya, tot i que inferior a la que hi va

haver ara fa tres anys, en l’anterior convocatò-

ria al Parlament. En total, 35.210 espluguencs

i espluguenques figuraven en el cens d’aquests

comicis. Per barris, el PSC va guanyar a Can

Vidalet, a La Plana, a Can Clota, a El Gall i a

Montesa, mentre que CiU ho va fer al Centre, a

Finestrelles, a La Mallola, a Ciutat Diagonal i a

La Miranda.

La jornada electoral va transcórrer amb

tota normalitat i no hi va haver incidents. Dos

fets van destacar respecte a convocatòries an-

teriors, la presència de Mossos d’Esquadra vi-

gilant alguns col·legis electorals  —van com-

partir aquesta tasca amb les policies Local i

Nacional— i l’organització de dues ludoteques

per a fills i filles de les persones que van haver

de treballar o col·laborar en la jornada electo-

ral (vegeu requadre). 
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L’Ajuntament demana que 
la línia 22 d’autobús arribi fins
al centre de la ciutat

Proposa la creació  d’un intercanviador amb el tramvia
per millorar el transport a la ciutat

L’Ajuntament demanarà a l’Entitat Metro-

politana del Transport (EMT) i a Transports

Metropolitans de Barcelona (TMB) que, des-

prés de fer les actuacions i els estudis que si-

guin procedents, portin a terme la prolongació

de la línia 22 d’autobusos de TMB fins al nos-

tre municipi, possibilitant la creació d’un punt

d’intercanvi modal de viatgers amb el

Trambaix. L’Ajunta-ment proposa que el nou

punt d’origen i destinació de la línia 22 estigui

al centre de la ciutat. 

En l’actualitat, la línia 22 uneix l’avinguda

d’Esplugues (la parada és davant del parc de

Cervantes) i la plaça de Catalunya de Barce-

lona. La moció considera que la prolongació

d’aquest trajecte seria una mesura oportuna i

convenient, que ajudaria a pal·liar el dèficit que

pateix el municipi d’Esplugues en matèria de

transport. La moció, presentada conjuntament

pels cinc grups municipals (PSC, PPC, ICV-

EUiA, CiU i ERC), està avalada per totes les as-

sociacions de veïns d’Esplugues, grups veïnals,

la plataforma del transport públic d’Esplugues

i altres entitats.

Aparcaments per a bicicletes
Una altra moció, presentada en aquest

cas per ERC i amb el vot favorable de la resta

de grups (PSC, PPC, ICV-EUiA i CiU), insta l’e-

quip de govern a instal·lar aparcaments per a

bicicletes al parc Pons i Termes, al carrer

Àngel Guimerà, davant del Cantre Cultural

L’Avenç, als jardins de Can Tinturé, a la plaça

Santa Magdalena, al parc dels Torrents (prop

de les zones infantils) i al Casal de Cultura

Robert Brillas. L’equip de govern va adquirir el

compromís d’incloure aquest projecte al pres-

supost municipal de 2007. 

L’Ajuntament ha donat suport,

mitjançant una moció presentada per ICV-

EUiA i aprovada pels grups del PSC i del

PPC, a la proposició no de llei aprovada al

Congrés dels Diputats i a una resolució

acordada a l’Assemblea de la Federació de

Municipis de Catalunya que remarca la

necessitat que el conjunt del

municipalisme català tingui un espai de

trobada, anàlisi i discusió a l’entorn dels

reptes que planteja el tractament del

fenomen de la nova immigració; proposa a

l’Associació de Municipis i Comarques la

creació d’un grup de treball específic sobre

les polítiques municipals en relació al

fenomen de la nova immigració,

mitjançant, si cal, la recentment creada

comissió municipalista de Catalunya

(aquest grup hauria de treballar

particularment pel que fa a plans

d’acollida i a l’establiment d’un marc

normatiu de drets i deures); i dóna suport a

l’acord del Congrés  dels Diputats que ha

acordat estudiar a la Comissió

Constitucional les mesures necessàries

per afavorir la integració social dels

immigrants residents de llarga durada, en

l’àmbit de la participació política, previ

consens amb tots els grups parlamentaris.

La moció també demana celeritat al

govern de l’Estat  en el procés de signatura

de convenis amb els països d’origen dels

col·lectius d’immigrants, per tal que el dret

de vot d’aquestes persones sigui efectiu a

les properes eleccions municipals.

Moció sobre el dret de vot
de les persones immigrants

Tanto la Asociación Cultural

Andaluza de Esplugues  como el Centro

Cultural Andaluz Plaza Macael han

celebrado recientemente sus respectivas

fiestas del socio. La A.C.A.E . lo hizo con

una competición de petanca, un festival de

baile y una comida de hermandad,

mientras que el C.C.A. Plaza Macael vivió

una velada de teatro, baile y música en la

que los socios fueron, por un día, los

artistas invitados. Por otra parte, la

A.C.A.E. celebró el 25 y el 26 de noviembre

su 18 aniversario, con un festival flamenco

y una comida popular, en su local de la

calle Josep Anselm Clavé. 

Días del socio en la A.C.A.E. 
y el C.C.A. Plaza Macael

En l’actualitat, el trajecte d’aquesta línia és entre el parc de Cervantes, a l’avinguda

d’Esplugues, i la plaça Catalunya de Barcelona
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Esplugues y Sant Feliu de Llobregat acogieron los días 16 y 17 de no-

viembre las IV Jornadas técnicas sobre calidad en los servicios públicos y

la presentación de los candidatos al Premio Ciudadanía 2006.  El auditorio

del edificio docente de Sant Joan de Déu fue la sede del primer día del cer-

tamen, mientras que la clausura tuvo como escenario el Palau Falguera

de Sant Feliu.  La inauguración contó con la presencia del conseller de Go-

bernación y Administra-ciones Públicas en funciones, Xavier Sabaté, la al-

caldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y el alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio

Vázquez. Las dos autoridades anfitrionas destacaron la importancia que

tenía para sus ciudades  y administraciones ser coorganizadoras de esta

convocatoria. 

Representantes de las candidaturas finalistas al Premio Ciudada-

nía 2006 explicaron el contenido de las doce experiencias de las organi-

zaciones públicas que optaban a él —las más relevantes e innovadoras

del panorama de la gestión pública de todo el Estado, que han sido eva-

luadas externamente—. Las candidatas eran instituciones de ámbito es-

tatal, autonómico y local, que destacan por la calidad de su gestión dia-

ria, lo que hace más fácil la vida a sus ciudadanos y/o usuarios. El

Ayuntamiento de Esplugues fue el ganador del Premio Ciudadanía en su

primera edición, el año 2000.  La segunda jornada se celebró el dia 17 en

el Auditorio del Palau Falguera de Sant Feliu, y acogió diversas ponen-

cias sobre la calidad en los Servicios Públicos que no optaban al galar-

dón final. La entidad pública empresarial Red.es; la Dirección Provincial

de la Tesorería Gral. de la S.S. en Asturias; la Consejería de Juventud,

Familia y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja y las redes de

Oficinas y Unidades de Extranjeros y de Oficinas de la Tesorería General

de la Seguridad Social fueron propuestas para obtener el galardón. 

Desde el año 2000
Desde el año 2000, y cada dos años, responsables de las mejores

experiencias de gestión pública de diferentes administraciones de

España se dan cita para compartir sus progresos, para mostrar los fac-

tores claves del éxito de sus organizaciones, y para competir entre ellas

para lograr el galardón del Premio Ciudadanía. Desde su creación, el

Premio Ciudadanía ha evolucionado contínuamente. Este año lo ha con-

vocado el Ministerio para las Administraciones Públicas. 

El certamen cuenta con la colaboración del Observatorio para la

Calidad de los Servicios Públicos y del Círculo de Promotores, que cuen-

ta con el apoyo de19 instituciones de todo el Estado, entre las que se en-

cuentra el Ayuntamiento de Esplugues. 

Esplugues y Sant Feliu
acogieron las IV Jornadas
sobre calidad en 
los servicios públicos

En el certamen se
entregó el premio
‘Ciudadanía’,
convocado por el
Ministerio de las
Administraciones
Públicas

La convocatoria reunió a

especialistas procedentes  de toda

España. El auditorio de Sant Joan

de Déu acogió la primera jornada

El conseller Xavier

Sabaté  acompañó a la al-

caldesa, Pilar Díaz, y al al-

calde de Sant Feliu, Juan

Antonio Vázquez, en la 

inauguración de l certamen
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Quinze somnis per un món millor
L’Ajuntament ha destinat gairebé 75.000 euros durant 2006 a finançar, en part,
diferents projectes de desenvolupament en països d’Àsia, Àfrica i l’Amèrica Llatina 

d’una aula polivalent de promoció de la dona a Blangoua (Cameroun). 

Altres entitats, tot i que continuen vinculades amb les mateixes ciu-

tats o comunitats, han canviat l’objectiu del seu ajut. L’Associació de Veïns

de Can Vidalet segueix fidel al seu suport a Anantapur (Índia) però el pro-

jecte que impulsa ara és la rehabilitació d’una escola de secundària. La

tasca d’alfabetització de la Comissió de Solidaritat La Mallola s’ha estès

enguany a Chontales; EUiA ha canviat la rehabilitació d’habitatges a Cuba

per la substitució de vàlvules en xarxes de la zona urbana de l’illa cari-

benya, i ICV dóna suport, ara, a la reparació  del Círculo Infantil Primavera.

Projectes nous
Tres dels projectes portats a terme durant 2006 són completament

nous. El que promou la Fundación Juan Ciudad —que també canvia de

país— fa referència al desenvolupament d’infraestructures en el centre

comunitari Dalal Xel de Fatik (Senegal), i un al qual dóna suport la

Les entitats d’Esplugues que treballen en l’àmbit solidari han pro-

mogut durant l’any 2006 la col·laboració amb una quinzena de projectes

solidaris, quinze somnis que tenen com a objectiu final fer un món millor.

La majoria es localitzen a l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica, amb una excepció

asiàtica: India. 

Algunes de les propostes amb les quals han treballat aquestes as-

sociacions representen una continuïtat respecte a anys anteriors. És el

cas del finançament de les colònies d’estiu dels infants del Sàhara (im-

pulsat per Amics del Poble Sahrauí); de l’adquisició d’una ambulància

per a la Comunidad Segundo Montes (CEIP Isidre Martí); de la formació

de camperols a Equador, dins del programa Campesino a campesino

(Assemblea Local de la Creu Roja); de la integració laboral i sindical al

Marroc (Fundació Josep Comaposada); de la formació integral de treba-

lladores del sector tèxtil (Fundació Pau i Solidaritat); de la construcció

d’aules a l’escola Carlos Hartilín a El Escano (Hondures) o de l’edificació
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Fundació Santa Magdalena vol reconstruir una escola a la República del

Congo, cosa que permetrà l’escolarització d’un nombre important d’in-

fants que, un cop acabada la primària, no disposen de centres educatius.

El tercer d’aquests projectes nous significa, a més, la incorporació

a la relació d’entitats solidàries de l’Escola Utmar, que s’ha sumat en-

guany a la sèrie de centres educatius, fundacions o associacions que im-

pulsen la cooperació amb els països encara per desenvolupar. Utmar ha

sol·licitat subvenció per al seu primer projecte d’ajut al desenvolupa-

ment, que està permetent alfabetitzar infants i joves de Yaoundé

(Cameroun) que no han pogut anar a l’escola i que no troben feina per

manca de formació. El pla l’està duent a terme en col·laboració  amb una

entitat del país africà.

Suport municipal
Ajuntament i entitats treballen conjuntament, a través del Consell

Municipal de Solidaritat i Cooperació, per aconseguir que el pressupost

municipal d’aquest àmbit arribi de manera coordinada a la seva destina-

ció. El 55% dels diners que el consistori hi dedica són per finançar els

projectes presentats. Segons els criteris generals establerts, cap pro-

posta té un finançament superior als 6.000 euros. S’estimula la incorpo-

ració de projectes nous i es limiten els ajuts al 80% del pressupost del

projecte, per comprometre l’entitat proposant a cercar altres fonts de fi-

nançament. La resta del pressupost municipal es destina a subvencionar

projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (20%), a

afrontar emergències  humanitàries, arran de catàstrofes naturals com

el tsunami, inundacions o terratrèmols (15%), i a treballs de sensibilitza-

ció, com podria ser la realització de les festes de la solidaritat i del co-

merç just o de la Fira de Santa Llúcia Solidària. El pressupost municipal

destinat a l’àmbit de la solidaritat representa el 0,8% dels ingressos pro-

pis de l’Ajuntament. Aquesta aplicació és en vigor des de 2004 i supera en

una dècima la recomanació de l’ONU,  que fa uns anys va xifrar en un

0,7% l’ajut que els països de l’anomenat primer món havien de dedicar a

ajudar les nacions menys desenvolupades.

Creació de Glaç Solidari
El màxim responsable de la coordinadora de grups musicals Glaç,

Joan Ramon Ràmia, va anunciar en el decurs de la reunió del Consell

Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament del 19 d’octu-

bre passat la creació del grup Glaç Solidari, una entitat que mirarà de

donar continuïtat a la campanya de suport a Txernòbil, feta durant el pri-

mer semestre d’aquest any amb motiu del vintè aniversari de l’accident

esdevingut a la central nuclear de la ciutat ucraïnesa. Ràmia va explicar

que Glaç Solidari portarà a terme un projecte de cooperació amb orfe-

nats de Txernòbil. 

El pressupost municipal destinat 
a l’àmbit solidari correspon al 0,8% dels
ingressos propis de l’Ajuntament.
Gairebé la meitat és per finançar les
propostes que fa el teixit associatiu  

Utmar, el darrer a incorporar-s’hi

Utmar, un centre educatiu concertat ubicat a Can Vidalet, ha es-

tat l’última organització a incorporar-se al seguit d’entitats  amb un

projecte solidari (alfabetització d’infants i joves del Cameroun) que

tenen el suport del pressupost municipal. Els valors solidaris són pre-

sents a l’escola des de fa anys, amb iniciatives com campanyes de su-

port a la gent gran d’Esplugues, dones maltractades, presos en rein-

serció..., coordinades per alumnat de 2n d’ESO; la col·laboració amb un

menjador social que fan estudiants de 4t d’ESO; o l’apadrinament d’in-

fants del Cameroun per part de les famílies de l’alumnat de secundà-

ria (15 nois i noies del Cameroun se’n beneficien). Aquestes campan-

yes es reforcen amb el treball a les aules, per tal de conscienciar l’a-

lumnat envers la solidaritat i la igualtat entre les persones.

A dalt, formació de treballadores del Marroc, impulsada per la

Fundació Josep Comaposada. A baix, alfabetització a Nicaragua, amb l’IES

La Mallola

IMATGE DCEDIDA PER UTMAR

IMATGE DCEDIDA PER FUNDACIÓ J. COMAPOSADA

IMATGE DCEDIDA PER L’IES LA MALLOLA
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E l  n o s t r e  T o r t e l l  d e  R e i s  

artesans des de 1887

ESPLUGUES > Molí, 56 Tel. 93 371 05 02 Menta, 19 Tel. 93 371 83 13 Eucaliptus, 35 Tel. 93 372 89 53 Mercat Can Vidalet Tel. 93 371 38 97 
Àngel Guimerà, 126 Tel. 93 372 67 04 Maladeta, 21 Tel. 93 371 30 36  av. Torrent, 22 Tel. 93 372 09 18 Dr. Manuel Riera, 29 Tel. 93 473 18 80

L’HOSPITALET > av. Josep Molins, 36 Tel. 93 449 63 08 Tarongers, 34-36 Tel. 93 437 24 53 Faus, 3 Tel. 93 438 43 71

Comunicaciones y Software

SSEERRVVIICCIIOO  AA
DDOOMMIICCIILLIIOO
Particulares 
y Empresas

COMISOFT JS

ESPLUGUES

REPARACIÓN ORDENADORES

9933  337722  1199  1111

INSTALACIÓN  ADSL
MÓDEM, ROUTER E INALÁMBRICO

ELIMINACIÓN VIRUS
SALVAMOS FOTOS, ARCHIVOS, MÚSICA Y CORREO

PORTÁTILES ampliación, recambios y baterías
MANTENIMIENTO REDES, XP y SERVER 2003

8.30 a  20.30 · Sábados y Agosto 9.30 a 13.30

Avda. Cornellà, 95                                      Edificio BANESTO. Junto Plaza LA SARDANA

25 años 
de experien

cia

ABIERTO AL MEDIODÍA
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El Esplai El Gall homenajea 
a sus socios de 80 años

El Esplai El Gall realizó el pasado 15 de noviembre el homenaje

que anualmente organiza en honor de sus socios y socias que en el

año en curso han cumplido 80 años. En esta ocasión, han sido siete

mujeres y dos hombres los que han recibido la felicitación por parte

de la junta directiva del centro, que preside Carlos Calderón.

Benedictina Sánchez, Rufino Alcober, Encarna Morales, Margarita

Paradelo, Felisa Yeves, Nieves Carmona, María García y José Mateo

recibieron una placa conmemorativa de la efemérides de manos de la

alcaldesa, Pilar Díaz, y de la teniente de alcalde y presidenta del Área

de Desarrollo Sociocultural y Cohesión Social, Immaculada Cano, que

presidieron el acto junto a los miembros de la junta del Esplai.

Nous tallers de memòria i de
balls de saló al Club Sant Jordi 

El Club Sant Jordi ha incorporat al seu programa d’activitats for-

matives dues noves propostes, els tallers de memòria i de balls de saló,

que ja són a disposició dels seus socis i sòcies. D’altra banda, aquest

centre per a la gent gran dependent de la Fundació Viure i Conviure de

Caixa de Catalunya ha portat a terme diferents activitats puntuals du-

rant el novembre, com una xerrada de nutrició, a càrrec de Rodrigo

Miró, sobre els olis i els greixos; una visita al Museu Marés i una sorti-

da de senderisme. A l’octubre va organitzar un curs de bricolatge. 

Se amplía el servicio municipal
de podología para mayores 

El  servicio municipal de podología doblará  sus horarios a partir

del próximo mes de enero y atenderá a los usuarios 30 horas sema-

nales (por las mañanas, de 10 a 13 h, y por las tardes, de 15 a 18 horas,

de lunes a viernes). Este servicio se ofrece a los socios de los tres es-

plais municipales de gente mayor (El Gall, Centre-La Plana y Can

Clota) y del Casal de Gent Gran de Can Vidalet. Para acceder a él, se

debe solicitar la primera visita a través de los propios esplais o casal.

Las consultas de continuación las adjudicará directamente el perso-

nal del servicio de podología, aunque el usuario deberá entregar la

petición de visita al punto de atención al ciudadano del Ayuntamiento

para que le adjudiquen día y hora. El servicio de podología, muy apre-

ciado por las personas mayores, se presta en el centro municipal de

salud (pl. Santa Magdalena, 17) y se reforzará con una serie de char-

las sobre higiene y salud de los pies, que se realizarán en los esplais.  

GENT GRAN
Celebració de les castanyades als
esplais, casals i clubs

Tant els Esplais Municipals, com el Casal de Can Vidalet i el

Club Sant Jordi van celebrar la Castanyada. El dia escollit de ma-

nera majoritària va ser el 30 d’octubre, tot i que l’Esplai de Can

Clota, per ser col·legi electoral el dia 1, la va fer el dissabte 28 i el

Club Sant Jordi, el 2 de novembre. En totes les festes va haver-hi

obsequi de castanyes i altres productes propis de la festa i ball per

a tots els presents. Les cinc sales es van omplir durant la celebra-

ció. An les imatges, les festes de Can Vidalet (a dalt) i de Can Clota

(foto inferior). 

Esplugues fa la Marxa de la Gent Gran

Una cinquantena de persones van participar a la Marxa de la

Gent Gran del Baix Llobregat, que es va fer el 19 d’octubre per di-

ferents parcs d’Esplugues. Va ser una trobada festiva, que va ser-

vir, però, per reivindicar millores en la qualitat de vida de la gent

gran. Abans de l’inici de la marxa, l’alcaldessa va llegir un mani-

fest en què es deia que “les persones grans reiterem la nostra vo-

luntat de continuar amb el nostre compromís d’ajudar a millorar

les condicions de vida de totes les persones grans i en concret de

les persones amb necessitats especials” es deia. A l’acte també hi

va assistir Immaculada Cano, tinenta d’alcalde de Desenvolupa-

ment Sociocultural i Cohesió Social. 
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L’Ajuntament vol saber
els hàbits dels comerços
sobre deixalles 

S’ha fet una enquesta com a primer pas
per conscienciar els botiguers i
botigueres perquè llencin bé els residus

L’Ajuntament ha fet una enquesta entre els i les comerciants

d’Esplugues, com a part d’una campanya amb la qual el Consistori vol

conscienciar als botiguers i botigueres de la nostra ciutat de la importàn-

cia d’abocar bé els residus que generen. 

Amb l’enquesta, s’avaluaran els hàbits ecològics en el comerç, a

partir dels quals es podran dissenyar possibles accions des de

l’Ajuntament per tal de reduir l’impacte visual i contaminant de les deixa-

lles que produeixen bars, restaurants i botigues, entre altres. Una de les

mesures que l’Administració local vol posar en pràctica és l’atorgament

d’un distintiu, l’etiqueta de comerç sostenible, que reconeixerà l’esforç

dels diferents comerços per abocar les deixalles que generen. A través

dels mitjans de comunicació locals, s’informarà dels establiments que

obtinguin l’etiqueta de comerç sostenible.

L’enquesta es va fer des de finals d’octubre fins a mitjan de novem-

bre. A més de respondre-hi, els i les comerciants van rebre una sèrie de

consells per millorar el seu comportament ecològic, que haurien de se-

guir si volen ser més solidaris amb el medi ambient —i amb si mateixos i

el seu entorn— i desitgen obtenir l’etiqueta.  Els qüestionaris els van em-

plenar comerciants i titulars d’establiments de restauració dels barris de

la Plana, Can Vidalet, el Gall, Montesa i Centre (els més densos, comer-

cialment parlant) i és previst que ben aviat es lliurin les primeres etique-

tes ecològiques. 

L’Ajuntament concedirà l’etiqueta
ecològica als establiments que mostrin
un bon ‘comportament’ ecològic

Una botiguera respon a les preguntes de l’enquesta

OMIC
La Televisió Digital Terrestre

Ha sortit un nou sistema de televisió amb el qual haurem de con-

viure forçosament a partir del 3 d’abril de 2010, la Televisió Digital

Terrestre. Aquest sistema comporta una novetat molt important

que afecta el nostre oci diari. Per aquesta raó, des de l’Oficina

Municipal d’Informació al Consumidor volem apuntar unes breus

explicacions sobre com funciona, quines característiques té aquest

nou sistema tecnològic i quines coses hem de tenir en compte per

al seu bon funcionament.

Aquest sistema ja està funcionant i a partir d’abril del 2010 serà

l’únic mitjà possible per veure la nostra televisió. Es produirà a tra-

vés del que es diu “l’apagada analògica”. 

Es tracta d’una televisió que és gratuïta per a tothom i que ens

aportarà més canals gratuïts, millor qualitat de so i d’imatge,

accés a Internet i serveis interactius (telecompra, etc.).

Per tal de gaudir-ne hem d’adaptar la nostra antena individual i

col·lectiva i els nostres televisors. Respecte a l’antena, primer hau-

rem de mirar si tenim cobertura per a aquest sistema i que la ins-

tal·lació de l’antena estigui en condicions. Per portar-ho a terme

haurem de contractar els serveis d’un instal·lador autoritzat . Amb

el nostre televisor necessitarem un descodificador o receptor ex-

tern. Aquest aparell anirà connectat al televisor i en necessitarem

un per a cada televisió que tinguem a casa. Aquest aparell pot ser

de dues classes:

• DVB (Digital Video Broadcasting): és el bàsic i ens descodifica

només els canals de televisió.

• MHP (Multimedia Home Platform): descodifica els canals i per-

met la recepció de continguts interactius i la seva utilització.

Ambdós tipus han de portar les segles corresponents, DVB i MHP,

per assegurar-nos del seu bon funcionament.

També hi ha televisors que porten incorporat el receptor que

ens possibilita accedir als serveis de la TDT. Es tracta de televisors

que s’identifiquen amb el distintiu DVB, que poden ser de les dues

classes abans esmentades ( DVB i MHP) i que fan que no sigui ne-

cessari un receptor extern.

Respecte als instal·ladors autoritzats, estan obligats a :

• Portar un carnet acreditatiu

• Facilitar-nos per escrit un pressupost previ a l’inici dels treballs

• Donar-nos  factura detallada i el butlletí d’instal·lacions un cop

acabada la feina

• Garantir els treballs durant un període mínim d’un any des de la

data de finalització

• Lliurar-nos un document on surtin explicats tots aquests drets  

Els venedors de receptors de TDT resten obligats a indicar per

escrit que l’aparell està preparat per rebre TDT i per desenvolupar

les funcions interactives; i els venedors d’aparells no receptors de

TDT han d’indicar en un lloc visible aquesta mancança.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar a l’OMIC, demanant cita

prèvia, els  dilluns de 9 a 12 hores i els dijous de 9 a 12 i de 16.30 a

18.30 hores a Can Vidalet (Centre Sociocultural Edifici Molí, rbla.

Verge de la Mercè, 1,  tel.93 371 02 66). Els dimarts, dimecres i di-

vendres, de 9 a 12 del matí, (Centre Municipal Puig Coca, Petit Parc

de l’Amistat, s/n,  tel. 93 372 04 16). 
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Otras Ofertas en Saunier Duval, Junkers, etc.
* El importe en PVP no lleva IVA incluido

OFERTA CAMPAÑA CALEFACCIÓN

PLAN RENOVE de Calderas
15% de descuento en caldera TEC C y 10% de descuento en mano de obra

MODELO P.V.C.

ATMO TEC C 1.044.-
ATMO PLUS 1.249.-

MODELO P.V.C.

TURBO TEC C 1.319.-
TURBO PLUS 1.544.-

VW 24/280-5 VW 24/282-5

Àngel Guimerà 123-125
08950 ESPLUGUES
93 473 03 67

Major, 84 
08110 MONTCADA I REIXAC

93 572 67 71

Solicite información
93 473 03 67 / 93 572 67 71

y le haremos presupuesto sin compromiso



S’acaben els tallers d’ocupació
de serveis sociosanitaris i
d’auxiliar d’instal·lacions  
Han format 24 alumnes en professions de futur,
combinant l’aprenentatge teòric amb el pràctic

Els dos tallers ocupacionals que l’Ajunta-

ment ha organitzat el darrer any, amb el su-

port  i el finançament del Fons Social Europeu

i el Servei d’Ocupació de Catalunya, han arri-

bat al seu final. Durant dotze mesos, les setze

alumnes del taller de serveis sociosanitaris i

els vuit del d’auxiliar d’instal·lacions en edifi-

cis han compaginat la formació teòrica amb la

pràctica, per tal de formar-se en dues profes-

sions, les d’auxiliars d’ajuda a domicili i d’ins-
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tal·lacions, de les quals hi ha una important

demanda en el mercat laboral. 

El taller d’ocupació de serveis sociosani-

taris ha estat adreçat a dones en atur, majors

de 35 anys. Han rebut formació específica en l’o-

fici i complementària de català, informàtica, se-

guretat i salut en el treball o sensibilització am-

biental, entre altres. Les pràctiques les han fet

al Servei d’Atenció a Domicili de l’Ajuntament o

amb entitats amb les quals s’han signat conve-

nis de col·laboració (Fundació Pro-disminuïts

Psíquics Finestrelles, Fundació Privada Casal

dels Avis d’Esplugues, Centre Sant Joan de Déu

Serveis Sociosanitaris, Associació Benestar i

Desenvolupament (ABD) i Fundació SISAL).

Els alumnes de l’altre taller, una dona i

set homes a l’atur, entre 28 i 40 anys, han après

lampisteria, electricitat i instal·lació d’ailla-

ments i d’energies renova bles. La formació

complementària ha estat molt semblant a  la de

les seves companyes de serveis sociosanitaris.

Les pràctiques s’han traduït en la reparació dels

bucs musicals del Camp d’Esports Salt del Pi i

la instal·lació de calefacció al Poliesportiu Can

Vidalet i de pannels solars tèrmics al CEIP Can

Vidalet. Abans que acabessin el taller, quatre

dels alumnes ja havien trobat feina en el sector.

La inserció definitiva, com en el cas de l’altre ta-

ller, s’avaluarà als sis mesos de l’acabament del

programa. 

Alumnes, professor i directora del taller d’instal·lacions en edificis, al CEIP Can Vidalet

Lliurats els diplomes
acreditatius 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el tinent

d’alcalde César Romero van presidir el

lliurament dels diplomes als alumnes

dels tallers, amb el reconeixement a la

feina feta i el desig que trobin feina el més

aviat possible.

Professionals 
de l’equipament
d’edificis parlen 
de les necessitats 
del sector  

Representants d’empreses d’instal·-

lacions en edificis i altres professionals vin-

culats al sector van participar el 8 de no-

vembre passat en una jornada convocada

per l’Ajuntament per debatre sobre la situa-

ció i les perspectives del sector de les ins-

tal·lacions d’edificis en relació a les seves

necessitats de formació i ocupació. La jor-

nada va permetre fer una fotografia de la si-

tuació actual i comprovar que la formació

del personal instal·lador apareix com un

factor clau, per la seva trascendència i per

les carències que s’han detectat. Els assis-

tents a la jornada van apuntar que la im-

plantació progressiva de les energies reno-

vables, la necessitat de donar més pes a la

consultoria energètica i l’obligació d’incre-

mentar el nivell formatiu i de coneixements

tècnics dels instal·ladors són factors que

caldrà tenir molt presents, d’ara en enda-

vant. També van demanar una major impli-

cació de l’Administració pública, en forma

de suport tècnic i econòmic, per millorar la

formació professional, amb una major im-

plicació de les empreses. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va presidir l’o-

bertura de la jornada, mentre que el primer

tinent d’alcalde i regidor d’Ocupació, César

Romero, va cloure la convocatòria. Tots dos

van expressar la voluntat de l’Ajuntament en

favor d’una economia i uns nivells d’ocupa-

ció estables i de qualitat. 
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L’entitat ha decidit dedicar la sala més
gran del seu edifici a qui va ser autor i
empresari teatral i president seu entre
1956 i 1959

La sala gran de L’ Avenç  ja té 
el nom de Joan Brillas i Vilà

La sala gran de l’edifici del Centre Cultural L’Avenç ha estat batejada

amb el nom de ‘sala Joan Brillas i Vilà’. Amb motiu del seu centenari,

l’entitat del carrer Àngel Guimerà ha decidit, d’aquesta manera, retre

homenatge a la persona que va ser-ne el president entre 1956 i 1959.

Nascut l’any 1901, aquest autor literari, empresari teatral i escriptor

d’articles de revistes és un dels noms de referència de l’Esplugues cul-

tural del segle XX. Va morir l’any 1971 i el 1972 va ser declarat fill predi-

lecte de la nostra població.

L’acte d’oficialització del bateig de la sala Joan Brillas i Vilà va tenir

lloc el 5 de novembre passat, amb la presència de Roser i Caterina

Brillas, filles de l’homenatjat, i de Joan Mas i Brillas, empresari i can-

tautor, entre altres familiars. Després de descobrir-se una placa com-

memorativa, que dóna testimoni de l’esdeveniment i fa oficial el bateig

de la sala, el president de L’Avenç va explicar els motius pels quals la

junta de l’entitat ha pres la decisió de posar-li el nom de Brillas i Vilà.

Joan Maria Puiggrós i Modolell, president del Grup d’Estudis, va fer una

semblança del personatge i de la seva obra. “Brillas va ser un digne pro-

hom d’Esplugues, molt prudent i respectuós amb qualsevol  tendència

política. Però era, això sí, un catalanista de pedra picada i la seva bonho-

mia el feia ser estimat pels guanyadors i pels perdedors de la Guerra

Civil. Però cal saber que va lluitar molt per Catalunya allà on li fou pos-

sible” es va dir.

Música i teatre
Més endavant, els integrants del Grup de Teatre L’Endoll, Olga Ál-

varez, Maria Collado, Tony Udina, Maria Quintana, Joan Morera, Sergi

Guirado i Fina Bonet van fer una lectura dramatitzada de poemes del lli-

bre Aigua clara, de Joan Brillas. La vetllada es va tancar amb un recital

de Joan Mas i Brillas, nét de l’homenatjat, que, entre altres, va interpre-

tar diversos temes del seu últim disc —el tercer de la seva trajectòria

musical—, Lluny de les ombres, que va editar el mes d’abril passat. 

Una altra sala porta el nom del primer
president, Pau Pujol i Vilà

La sala que fa un parell d’anys el CCR L’Avenç va habilitar a

l’altell del seu edifici també l’han batejat, aquesta amb el nom de

‘sala Pau Pujol i Vilà’ en record del primer president de l’entitat i la

persona que va fer possible, gràcies a la donació dels terrenys,

que L’Avenç pogués tenir un edifici propi al carrer Àngel Guimerà,

27-29. Pujol i Vilà va ser propietari de la fàbrica de ceràmica Pujol i

Bausis de la nostra ciutat. A la Sala Pau Pujol i Vilà es fan els en-

trenaments i les competicions de la secció de tennis taula, els as-

sajos de la Coral la Coloma i les sessions de futbol televisat de la

Penya Barcelonista L’Avenç.  L’altra sala de l’edifici es diu ‘75 ani-

versari’. D’altra banda, l’entitat va fer un sopar de celebració del

centenari,  el 25 de novembre, al restaurant Tres Molinos. El presi-

dent, Antoni Llamas, va lliurar una placa commemorativa a cada

una de les seccions i entitats adscrites i també a l’Ajuntament i va

rebre, de mans de l’alcaldessa (a la foto), una altra com a mostra

de felicitació per part de la corporació i del conjunt de la ciutat. 

Roser i Caterina Brillas, filles

de l’homenatjat, amb Antoni

Llamas, president del CCR L’Avenç
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Joan Isaac va dir que per
a ell era un orgull cantar
en el marc del centenari
de L’Avenç. El seu va ser
un concert “de cançons 
i d’emocions”

Joan Isaac es va tornar a mostrar molt dolgut

perquè la seva cançó A Margalida, que fa molts

anys va dedicar a la companya de Salvador Puig

Antich, no hagi estat inclosa a la banda sonora

de la pel·lícula Salvador —”que els aprofiti la

vanitat” va afegir, en referència als productors i

a qui va dirigir la banda sonora, el mateix Lluís

Llach—. A més d’A Margalida,va interpretar

dues joies robades, versions en català de temes

de Pablo Milanés i Luis Eduardo Aute, i la cançó

més emblemàtica de Només han passat 50

anys, que va compondre quan va complir mig

segle de vida. Isaac es va mostrar molt satisfet

per haver tocat en el centenari de L’Avenç, “on

va debutar el mestre Joan Manuel Serrat”. 

Ara que l’any del centenari del CCR

L’Avenç està arribant a la seva fi, la commemo-

ració està vivint els actes més rellevants. El re-

cital que Joan Isaac, el cantautor de La Plana,

va oferir el 4 de novembre n’és un. Durant una

hora i mitja, el músic espluguenc va oferir un

concert “ple de cançons i d’emocions”, tal com

ell mateix havia avançat al començament.

Acompanyat per Jordi Camp al baix, Lluís

Ribalta a la percussió, Eros Cristiani als teclats i

l’acordió i Enric Colomé al piano i la direcció mu-

sical, Joan Isaac va dedicar la primera part de

la vetllada a interpretar temes del seu últim

disc, De profundis, en què canta a assumptes

de tanta actualitat com l’anorèxia, l’oposició ciu-

tadana a la guerra de l’Iraq o la falta de respec-

te al medi ambient, sempre transmetent senti-

ments que al Joan Isaac li surten del fons de l’à-

nima. A De profundis, el cantautor espluguenc

va comptar amb la col·laboració d’Ana Belén, de

qui va agrair el gest de cantar en català en un

moment en què tot eren crítiques al nostre país,

i d’“un músic català anomenat Lluís Llach”.

Joan Isaac va interpretar cançons del seu

últim disc, De profundis, i va recuperar algu-

nes de les millors peces del seu repertori,

fins i tot la mítica ‘A Margalida’

Joan Isaac torna a cantar 
a Esplugues tres anys després
Es mostrà il·lusionat per cantar “en el mateix teatre
on va debutar el mestre Joan Manuel Serrat” 

L’espluguenc Latino 
de Hospitalet toca 
al Dubliners

Latino de Hospitalet, un jove can-

tautor que, tot i el seu nom artístic, és veí

d’Esplugues, té una agenda força atapeï-

da aquests últims mesos de l’any. El 26

d’octubre va actuar al Dubliners d’Es-

plugues , “un espai que aposta per la mú-

sica en directe, tot i que de vegades costa

una miqueta enganxar la gent amb

temes propis” ha explicat el Latino. El

músic va interpretar temes propis, que

l’han anat acompanyant els últims anys.

“Reconec que és molt més fàcil fer algu-

na versió popular, perquè a la gent, al

segon acord, se li aixequen les orelles,

però jo prefereixo fer temes propis, per-

què gent que faci versions n’hi ha molta i

molt bona” apunta. 

Latino de Hospitalet va compartir

escenari amb Manu Chao, el 3 de novem-

bre, en un local del barri del Poble Nou

de Barcelona. El concert va ser acústic i

acollidor i va aplegar unes 200 persones.

Manu Chao va tocar acompanyat del seu

guitarrista i “després vaig seguir jo, ani-

mant la gent a cop de ventilador”. L’últim

bolo de l’any per a Latino de Hospitalet

estava programat, en el moment de fer el

tancament d’aquesta edició, per al 2 de

desembre. Latino de Hospitalet cantarà

acompanyat dels Llobregantes, formació

musical que acompanya des de fa temps

a aquest cantautor. Són Nacho Pérez,

Sergi Felipe, Manolo Benítez, Walter

Chiappini i Elena Montané, tres dels

quals, com el mateix Latino, són veïns

d’Esplugues “de tota la vida”.

MÚSICA
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Mozart, del dret i del revés
La celebració del 250 aniversari del naixement del músic permet comprovar la
riquesa de matisos i la universalitat de la seva obra

La celebració de l’Any Mozart a Esplugues arriba a la seva recta final.

L’exposició que tanca portes a la Biblioteca Pare Miquel, Mozart, el petit

mag,  i el concert que la Cobla Ciutat de Girona oferirà el 10 de desem-

bre al CCR L’Avenç, en què, dins d’un repertori més ampli, interpretarà

algun tema del compositor austríac, són els dos últims actes que es viu-

ran amb motiu de la commemoració a la nostra ciutat del 250 aniversari

del naixement del compositor, que ha servit, en molts casos, per redes-

cobrir-lo i per comprovar la versatilitat, la universalitat i la riquesa de

matisos de la seva obra. 

Especialment arriscada va ser la incursió que Joan Ramon Ràmia va

fer de l’Andante del concert per a flauta i orquestra  Kv 314 i de l’Andante

per a flauta i orquestra Kv 315, que va interpretar amb sintetitzadors, en

una extrapolació en clau contemporània de la música clàssica, respec-

tuosa amb Mozart, pensada per aproximar a nous públics la seva obra.

L’actuació de Ràmia va tenir lloc durant un Capvespre mozartià, a la

Biblioteca Pare Miquel, en què el teatre i la poesia també van retre ho-

menatge al músic de Salzburg. El text dramatitzat Diàleg amb el destí,

interpretat per Mari Carme Dragó i Josep Izquierdo, amb text de RC

Marín, i el poema A la llum d’una Viena caiguda, de Josep Maria

Giménez,  llegit per Isabel Lozano, van ser l’aportació literària.

Contes, exposició i conferència
Els més menuts van poder saber moltes coses del compositor i apro-

par-se a la música clàssica gràcies a la sessió de contacontes que Ada

Cusidó va fer a la Biblioteca Pare Miquel, sota el nom d’EsMorzart.  A la

mateixa biblioteca va obrir portes, el 13 de novembre, Mozart, el petit

mag, una exposició configurada a partir de les il·lustracions del llibre in-

fantil Mozart i la flauta màgica, de Joan Subirana i Anna Obiols.  El músic

Joan Vives va oferir una conferència en què les persones assistents van

poder apropar-se a la vida i l’obra del músic, més enllà del Mozart que

s’ha conegut a través de pel·lícules o biografies més o menys

novel·lades.  

Els concerts de l’Anoia Brass Quintet, amb fragments, àries i obertu-

res molt representatives de l’obra del mestre, el 3 de novembre al Casal

de Cultura Robert Brillas, i de la Coral de Sant Joan de Déu, el dia 23,

van ser altres cites de la commemoració. Segur que, 250 anys després

del seu naixement, Mozart haurà sumat nous adeptes. 

Concert de la música de vent de Mozart, amb l’Anoia Brass Quintet

Joan Ramon Ràmia va fer-ne una adaptació  electrònica

Ada Cusidó va explicar contes sobre Mozart

Joan Vives (al mig) va fer una aproximació històrica al personatge
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El Concurs de panellets va ser
un dels actes centrals 
de la Castanyada d’Esplugues
Després de 24 edicions, el certamen ha traspassat
fronteres: les guanyadores, Eva Gutiérrez i Marta
Lligades, són de Viladecans i de Sant Feliu

tenir algun dels sis premis en disputa.

El Concurs de panellets d’Esplugues és

un dels certàmens tradicionals de la celebració

de la castanyada a Esplugues. Es va fer al parc

Onze de Setembre i l’organitzà, com les edi-

cions precedents, la Secció Sardanista de

L’Avenç. Al seu president, Joaquim Bonet, el

van acompanyar l’alcaldessa, Pilar Díaz, i el ti-

nent d’alcalde i regidor de Cultura, Ramon

Cervera, en el lliurament de premis. La coinci-

dència amb la jornada de celebració de les

eleccions al Parlament de Catalunya no va res-

tar afluència de públic. El concurs va estar

acompanyat per una audició i ballada de sarda-

nes, celebrada amb l’acompanyament musical

de la Cobla Baix Llobregat. 

Eva Gutiérrez, veïna de Viladecans, i

Marta Lligades, de Sant Feliu, van ser les gua-

nyadores del 24è Concurs de Panellets

d’Esplugues que, a una edició del seu 25è ani-

versari, ha traspassat, definitivament, les fron-

teres del nostre municipi. Gutiérrez va presen-

tar els panellets més saborosos i va guanyar el

primer premi en la categoria de qualitat, men-

tre que Marta Lligades va ser la més original

en fer la presentació. 

En el quadre d’honor de la competició,

Marisa Álvarez, també de Viladecans, i Xavier

Gómez —únic home i única persona

d’Esplugues premiada—, en la categoria de

qualitat; Montserrat Nevado, de Sant Just, i

Anna Andrade, d’Abrera, en la de presentació,

van acompanyar les guanyadores en el quadre

d’honor final de la competició. El veredicte del

certamen va còrrer a càrrec del pastisser Sergi

de Maià. Una vintena de participants van pre-

sentar els seus panellets, amb l’aspiració d’ob-

Les sis persones que van ser guardonades posen al costat de l’alcaldessa, Pilar Díaz,

i del regidor de Cultura, Ramon Cervera i el president de L’Avenç, Antoni Llamas

El escritor de Macael Diego Sabiote,

que este año fue procalamado Andaluz del

año en Esplugues, con motivo de los actos

de celebración del Día de Andalucía en

nuestra ciudad, presentó el 2 de noviembre

en Vícar (Almería) el libro El aroma de

Bécquer, que “puede considerarse como

un homenaje tanto al municipio de

Esplugues de Llobregat como al de Vícar”.

El teniente de alcalde y concejal de

Cultura, Ramon Cervera, asistió al acto en

representación del Ayuntamiento y la

ciudad de Esplugues. 

Diego Sabiote presenta el
libro ‘El aroma de Bécquer’

Les historiadores Elena Ràfols i

Maria Verdú, que a més són membres del

Grup Història de la Dona de Fent Història,

van oferir el 19 d’octubre passat la

conferència De la llibertat a la submissió:

dones, república i guerra civil, en què van

recordar que “mai les dones espanyoles

havien obtingut uns drets d’igualtat legal

amb els homes ni havien pogut participar

tan activament en la vida pública com en el

període democràtic republicà” però “no

van tenir temps de gaudir-ne, ja que unes i

altres van patir la repressió ideològica i

social específica  que el franquisme va

aplicar sistemàticament a les dones, amb

la creació de lleis i institucions que

limitaven la seva llibertat individual”. L’acte

va tenir lloc a l’edifici La Masoveria, de Can

Tinturé, i formava part dels actes de

commemoració del 75è aniversari de la

proclamació de la II República i el 70 de la

sublevació militar que va donar pas a tres

anys de Guerra Civil.

Acte sobre les dones, la
República i la Guerra Civil
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La de la Castanyada és una de les festes que a Esplugues se celebra

amb majúscules. Com correspon a una de les dates més assenyalades

del calendari popular i tradiciónal de Catalunya, es van organitzar una

desena de festes que van mobilitzar un bon nombre de persones i van fer

possible que milers d’espluguencs i espluguenques poguessin tastar pro-

ductes típics d’aquesta època: castanyes, moniatos, moscatell i, en menor

mesura, panellets.

Cronològicament, la Castanyada 2006 va durar una setmana, ja que

els primers actes es van fer el dissabte 28 d’octubre i els últims, el 4 de

novembre. Amb aquests set dies de marge va passar una cosa ben curio-

sa, perquè els assistents de les primeres activitats hi van anar en màniga

curta, mentre que els de la darrera ja ho van haver de fer portant-hi una

jaqueta. L’Esplai Espurnes va ser la primera entitat a organitzar una festa

Gairebé tots els barris d’Esplugu
festa amb motiu de la Castanyad
Les entitats culturals, de lleure  i veïnals i l’Ajuntament van organitzar diferents actes per vi
i tradicional , que se celebra al voltant del dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants

En els primers actes, les castanyes 
i moniatos es van menjar en màniga
curta. El descens de les temperatures 
va fer que les últimes es mengessin 
amb jaqueta

de la Castanyada, el dissabte 28 a la tarda. Van ser quatre festes en una, a

la plaça Gandhi, obertes a les persones que en són membres i a la ciuta-

dania en general, amb exposició de panellets, degustació de castanyes i

panellets, una sessió de contacontes per als infants i un correfoc portat a

terme pels integrants de la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs.

Aquell mateix dissabte, i pràcticament a l’altra punta d’Esplugues, al barri

de Can Vidalet, el Centro Extremeño Muñoz Torrero feia una altra festa,

per a socis i amics, al carrer Maladeta.

31 d’octubre, dia central
El dia gran va ser, com no podia ser d’una altra manera, el 31 d’oc-

tubre, vigília de Tots Sants, quan la majoria de barris es van posar mans a

l’obra per cuinar castanyes i moniatos i acontentar així les moltes perso-

nes que es van acostar a les festes organitzades. Les associacions de veïns

de La Plana, Can Clota i Finestrelles, la Comissió de Festes de Can Vidalet,

l’AE Espluga Viva i el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael van celebrar-

les a la plaça Rovellat, a la plaça del Taxi, als jardins de Cal Suís, a la ram-

bla Verge de la Mercè, al Casal de Cultura Robert Brillas i al local social

de la plaça Macael, respectivament. A tall d’exemple, val a dir que a Can

Vidalet es van repartir 140 quilos de castanyes, distribuïts en un miler de

A l’esquerra, dues noies somriuen després de recollir una

bossa amb castanyes, a Can Vidalet. A dalt, festa de l’Esplai Espurnes

a la plaça Gandhi



racions. La gent adulta ho va acompanyar amb un got de moscatell, tal

com marquen els cànons gastronòmics d’aquesta celebració.

No totes les castanyades del dia 31 van ser iguals. En alguns casos,

es van acompanyar d’una festa infantil, com en la que es va fer a la plaça

del Taxi, a Can Clota, i fins i tot d’un programa complet d’activitats, com la

convocatòria que va promoure Espluga Viva al Casal de Cultura Robert

Brillas. Aquesta va començar amb una celebració inicial, per als més me-

nuts, amb jocs, cucanyes, animació i cançons. El grup La Festa de+Tu-

màcat va fer de mestre de cerimònies.  Després de tastar castanyes i mo-

niatos, hi va haver un sopar popular i, finalment, un ball popular amb el

grup Sants&Fot, amb un espectacle totalment participatiu  amb música

d’arrel tradicional.

La darrera festa de la castanyada va fer-se el dissabte 4, al local de

l’Asociación Cultural Andaluza de Esplugues, al carrer Anselm Clavé de

Can Clota, que va incloure ball popular.  Incloses en el programa de la

Castanyada 2006, la Biblioteca Pare Miquel va fer dues sessions de conta-

contes matinals, els dissabtes 28 d’octubre i 4 de novembre. Van ser el

Mercat de veus, a càrrec de Noemi Caballer, i els contes Marimundials, a

càrrec de Mar Ortega. 

VIDA CIUTADANA

EL PONT D’ESPLUGUES|
151 | novembre-desembre de 2006

41

gues van fer
ada

r viure aquesta data clau del calendari popular 

Els usuaris de l’Oficina Municipal

Es van despatxar, de manera gratuïta, centenars de quilos de cas-

tanyes. A la foto, la festa de Can Clota

Ball amb els Sants&Fot als jardins del Casal de Cultura

Joves assistents a la castanyada al barri de La Plana

El CCA Plaza Macael també la va celebrar

El carrer de les ‘Migas’ va ser el dia 4 el carrer de les castanyes
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Juan Ortí guanya la XIV Biennal
de Ceràmica ‘Angelina Alós’
El jurat, integrat per professionals vinculats amb el sector, destaca la qualitat de
les obres presentades i el nivell adquirit pel certamen després de catorze edicions

L’artista corunyès afincat a Torrent rebé
el premi Ciutat d’Esplugues, dotat amb
4.000 euros. La riojana Bibiana Martínez
va guanyar l’Angelina Alós, amb 2.500
euros, i la madrilenya Myriam Jiménez,
el Pujol i Bausis, de 1.400

obres, corresponents a 15 ceramistes, la majoria valencians i catalans,

amb dues excepcions, una ceramista de Vitòria i una altra de Walsheim

(Alemanya). La participació d’artistes de diferents països europeus es

consolida després que la Biennal s’obrís a concursants de tota la Unió

Europea. El jurat estava compost pels ceramistes Enric Mestre, Madola i

Jordi Serra, el dissenyador industrial Martín Ruiz de Azúa i la crítica d’art

Rosa Pera.  El tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Ramon Cervera, va

explicar que la participació d’aquests cinc professionals en el veredicte

havia servit “per aportar els seus coneixements plurals i diversos des de

diferents vessants. Aquesta pluralitat ens permet afirmar que treballem

en el bon camí”.

Alta valoració  del jurat
Jordi Serra, que va fer de portaveu del jurat, va destacar en nom

propi i dels seus companys la qualitat de les obres presentades i l’aug-

ment del nivell respecte a edicions precedents. Va explicar que moltes

peces estaven treballades al torn, que els artistes havien optat per apli-

car poc color —”no han optat pels efectes especials” va dir Serra— i que

les seves formes, seguint línies arquitectòniques, les converteixen, en

molts casos, en peces d’un constructivisme innovador. Sobre l’obra guan-

yadora va destacar-ne la perfecció en les seves línies mentre que del

Juan Ortí García, artista nascut a la Corunya però valencià d’adop-

ció i de formació ceramista,  va ser el guanyador del premi amb més do-

tació, el Ciutat d’Esplugues, de la Biennal de Ceràmica Angelina Alòs, el

veredicte del jurat del qual es va fer públic el 26 d’octubre passat, en un

acte celebrat al Casal de Cultura Robert Brillas. Dues dones, Bibiana

Martínez, que va assolir el premi Angelina Alós, i Myriam Jiménez, amb

el Pujol i Bausis, van acompanyar-lo en el quadre de premiats d’aquesta

catorzena edició de la Biennal, un dels certàmens ceramistes més im-

portants i de mes trajectòria dels que se celebren al nostre país. Els tres

premis estaven dotats, enguany, amb 4.000, 2.500 i 1.400 euros.

La Biennal d’enguany ha comptat amb la participació de 59 artis-

tes, que van presentar 108 obres. El jurat del concurs va seleccionar 20

BIENNAL DE CERÀMICA

Bibiana Martínez mostra el con-

junt de peces que la van fer mereixe-

dora del segon premi del certamen

El jurat va

destacar la

perfecció de

les formes de

l’obra guanya-

dora, aquí

mostrada pel

seu autor
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segon premi, la seva expressió global i la seva bellesa. De l’obra a la qual

li van adjudicar el tercer premi, Jordi Serra va expressar la seva curiosi-

tat per saber com seria la mateixa obra feta amb unes dimensions més

grans. Finalment, el president del jurat va expressar la seva “satisfacció”

per la continuïtat d’un premi que creix a mesura que passen les diferents

edicions. 

L’acte de lliurament de premis va ser presidit per l’alcaldessa, Pilar

Díaz, la qual va apuntar el fet que “a Esplugues, volem ser impulsors de

la ceràmica, com una expressió artística i cultural que, tal com els matei-

xos membres del jurat comentaven fa uns dies, necessita del suport de

les institucions i de totes aquelles iniciatives que sorgeixin per realçar el

valor cultural, creatiu i artístic”. La Biennal, el Museu Can Tinturé, i els

futurs centres Pujol i Bausis i La Baronda són els pilars sobre els quals

s’assenta l’objectiu de la ciutat de promoure la ceràmica, en els seus di-

ferents vessants, i rememorar així un passat en què Esplugues va comp-

tar amb diferents bòbiles i centres de producció —la fàbrica Pujol i Bau-

sis, coneguda popularment com la Rajoleta, va ser la més important—

aprofitant la qualitat argilosa de la terra del municipi.

Després del lliurament de premis es va inaugurar l’exposició de les

obres seleccionades, al mateix Casal de Cultura Robert Brillas, que va

estar oberta fins al 19 de novembre. 

Presentada l’onzena peça de la col·lecció 
de rajoles Pujol i Bausis

En el decurs de l’acte de lliurament de premis de la Biennal

es va presentar la rajola número 11 de la col·lecció Pujol i Bausis,

que promou l’Ajuntament. És la reproducció d’una peça ceràmica

aplicada a gran nombre d’habitatges del període modernista i que

fou utilitzada per arquitectes tan prestigiosos com Manel Joaquim

Raspall i Mayol o Cèsar Martinell i Brunet. 

“Guanyar a Esplugues ha estat
per  a mi una gran sorpresa”

BIENNAL DE CERÀMICA

Myriam

Giménez

és l’autora

de la peça

que va

guanyar el

tercer

premi, 

el ‘Pujol 

i Bausis’

Juan Ortí, de 32 anys, és el guanyador de la Biennal de Ceràmica

d’Esplugues. Què ha pensat quan ha sabut que era el guardonat

amb el primer premi?

Ha estat una gran sorpresa. Era la primera vegada que hi partici-

pava i no m’esperava ser-ne el guanyador. Me n’havien parlat molt

bé, sabia que era un concurs amb molt nivell i el fet mateix d’estar

entre els seleccionats ja era per a mi una gran notícia.

Què pretén expressar amb l’obra?

A mi m’agrada crear formes interessants, basades en formes ar-

quitectòniques i buscant una bellesa formal.

El jurat ha destacat l’ús del torn. És aquesta una eina fonamental

per a vostè?

Sí. En els últims temps, semblava que treballar amb el torn era

una opció antiquada, vella, del passat. Però per a mi és una eina

molt vàlida, que dóna a l’artista moltes possibilitats. El llenguatge

que et permet desenvolupar el fang és il·limitat i el torn és una eina

fonamental per expresssar-lo.

Quant de temps porta vinculat a la ceràmica?

Nou anys. Vaig arribar-hi arran de la meva matriculació a l’Escola

d’Arts i Oficis de València, on vaig conèixer les persones que més

han influït en la meva carrera artística. De fet, jo crec que encara

estic en fase de formació. A l’escola em van saber transmetre la

passió per la ceràmica i una manera perfeccionista d’aplicar-la.

Què li semblen les diferents propostes que porta a terme

l’Ajuntament d’Esplugues per promoure la ceràmica?

Qualsevol iniciativa que defensi la cultura i l’art em sembla perfec-

ta. Perquè l’art és patrimoni i un bé per a tothom i enriqueix la so-

cietat en general. El suport institucional és fonamental perquè la

cultura creixi.

I l’existència d’aquesta Biennal?

Significa un suport per als artistes. A la gent que ens movem en el

cercle de la ceràmica ens fa l’efecte, moltes vegades, que estem

sols, aïllats del món. Però amb propostes com la Biennal es fa

palès un suport institucional que, a més, dóna cobertura a una ex-

pressió com la ceràmica que hauria de comptar amb tota la consi-

deració, perquè la nostra cultura, la mediterrània, està històrica-

ment lligada al fang i a la ceràmica.

Què li ha semblat el nivell de les obres presentades?

Molt alt. Mirant l’exposició es veu clarament que qualsevol peça

podria haver estat entre les tres guardonades. Estar entre els se-

leccionats ja era, per a mi, un premi prou important.
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“XI FESTA DELS TRES
TOMBS D’ESPLUGUES”

Bases de la convocatòria
del IV Concurs de
Cartells

La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues ha convocat el Concurs

de Cartells per decidir la imatge de l’onzena edició de la Festa dels

Tres Tombs d’Esplugues, amb les bases de participació següents:

PARTICIPANTS: homes i dones aficionats a la pintura, al dibuix o al

disseny gràfic.

TEMA: ha de tenir relació amb la festa, el seu entorn i el poble

d’Esplugues i haurà de figurar-hi: “XI FESTA DELS TRES TOMBS

D’ESPLUGUES 2007” i la data: “11 de març de 2007”.

PREMI: serà únic i tindrà un import de 150 euros.

PRESENTACIÓ: les obres tindran unes mides mínimes de 30x40cm,

seran originals i per a realitzar-les es podrà utilitzar qualsevol tèc-

nica excepte la fotografia.

IDENTIFICACIÓ: al dors de cada obra s’escriurà el LEMA amb el

qual concursa el participant i en un sobre tancat; apart, hi constarà

el mateix LEMA a l’exterior. Dins del sobre també ha de constar l’a-

dreça i el telèfon del participant.

TERMINI D’ADMISSIÓ: les obres s’hauran de lliurar a FOTOGRAFIA

INTEGRAL, avinguda de Cornellà 76, o bé al local dels Tres Tombs:

Plaça Santa Magdalena 9,  Els horaris d’entrega seran els dimarts

de 21:30 a 23:00. El termini finalitza el 13 de gener de 2.007.

LLIURAMENT DE PREMIS: el veredicte del jurat es donarà a conèi-

xer durant el sopar de Sant Antoni Abat, que tindrà lloc el 20 de

gener, on es lliurarà el premi i el que hi seran convidats els tres fi-

nalistes. 

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: les obres no premiades podran ser

recollides pels seus autors a partir de l’1 de febrer a FOTOGRAFIA

INTEGRAL.

CONSIDERACIONS GENERALS: l’obra premiada serà propietat de

la colla dels TRES TOMBS i serà utilitzada per fer la portada del

programa i els cartells de la festa amés dels usos que se’n creguin

convenients.

VEREDICTE: la colla organitzadora resoldrà, al seu criteri, qualse-

vol imprevist o reclamació que pogués presentar-se, excepte si fan

referència al veredicte del jurat el qual serà inapel·lable.

Potaje en la ACAE con motivo
de su 18 aniversario

La Asocaición Cultural Andaluza de Esplugues cerró el 26

de noviembre los actos de conmemoración de su decimoctavo

cumpleaños, con lo que, usando el símil de las personas, podría-

mos decir que la entidad ya es mayor de edad, aunque ya hace

años que ha demostrado su constrastada solvencia. A esta comi-

da para socios y amigos asistieron la alcaldesa, Pilar Díaz, y varios

concejales, como los tenientes de alcalde César Romero y M.

Isabel Fernández, que aparecen en la foto junto a las personas

encargadas de cocinarla.  

El Rastrillo de AIDED solicita
la colaboración popular

La Asocaición por la Igualdad de los Derechos de los

Discapacitados (AIDED) informa a todos los ciudadanos que cele-

bra su segundo Rastrillo popular del 11 al 16 de diciembre. En él,

se podrán obtener objetos a bajo precio cuya compra permitirá a

AIDED financiar los proyectos que tiene en marcha. Además,

todos los niños que aporten un producto alimenticio envasado

(arroz, azúcar, legumbres, productos navideños...) serán obse-

quiados con un cuento. Los alimentos recogidos se cederán al co-

medor de las personas sin techo de las hermanas de Calcuta, en

Barcelona.  

Exposició benèfica a l’hospital
Sant Joan de Déu

L’Obra Social dels Germans de Sant Joan de Déu organitza

del 3 al 22 de desembre, a l’hospital infantil d’Esplugues, la 34a

edició de l’exposició benèfica que organitza anualment. La venda

dels 268 quadres que artistes molt reconeguts han cedit a l’Obra

Social, de manera desinteressada, permetrà “finançar projectes

que donin acollida, que ajudin a cuidar i millorin la vida dels més

necessitats” explica el germà Benjamín Pamplona, director de

l’Obra, en el libret de presentació de l’exposició. Entre els artistes

donants hi ha l’espluguenc Francisco Benavente Solís, que ha

cedit un acrílic sobre tàblex, titolat Roselles. L’exposició obre les

seves portes de 9 a 21 hores i els preus de les pintures exposades

oscil·la entre els 100 i els  5.750 euros.
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El III Aplec de la Sardana torna 
a viure un gran èxit de
convocatòria i d’organització
Més d’un miler d’aficionats, amb persones procedents
de tot Catalunya i fins i tot de París, van estar al parc
de Can Vidalet, lloc on es va desenvolupar el certamen

Durant el certamen es van ballar un total de 26 peces sardanistes diferents,

una de les quals va ser una estrena: La joia de L’Avenç, de Tomàs Gil i Membrado

La tercera edició de l’Aplec de la Sardana

d’Esplugues va constituir, una vegada més, un

veritable èxit organitzatiu i de convocatòria.

Més d’un miler de persones van acompanyar

les cobles La Principal del Llobregat, Marinada

i Ciutat de Cornellà en una jornada festiva que

va tenir diversos moments destacables, com

l’estrena d’una sardana de Tomàs Gil i

Membrado, La joia de L’Avenç, dedicada a l’es-

pluguenca Marta Nevado, integrant de la

Secció Sardanista; el concurs de colles impro-

visades; el dinar de germanor —amb uns 70

comensals— i l’acte de lliurament de premis,

presidit per l’alcaldessa, Pilar Díaz, la tinenta

d’alcalde Immaculada Cano, el tinent d’alcalde

i regidor de Cultura, Ramon Cervera, i el regi-

dor del districte de Can Vidalet, Trinidad Bravo.

Als integrants de la Secció Sardanista de

L’Avenç els van acompanyar grups de balla-

dors  procedents de diferents poblacions de

Catalunya (Igualada, Rubí, el Pla de Santa

Maria, l’Hospitalet, Cabanes de l’Empordà,

Garcia, Badia...). Hi va haver una important

presència de municipis del Baix Llobregat i de

diferents districtes de Barcelona. Com a curio-

sitat, cal destacar la presència de dos ciuta-

dans parisencs, amants fervents de la sardana

i de la cultura popular catalana. Fins i tot, un

d’aquests dos amics francesos està estudiant

català a l’Instituto Cervantes de la capital del

Sena. També hi van assistir els compositors

Montserrat Pujolar, Xavier Forcada i Carles

Santiago.

Ciutat amb aplec
L’entitat organitzadora considera que

després de tres edicions, “Esplugues ha esde-

vingut una ciutat amb un aplec de sardanes

important”, un fet que es confirma amb “l’as-

sistència massiva de balladors i aficionats tant

d’Esplugues com d’altres indrets”. 

El muntatge teatral
‘Visca la República”,
al Casal de Cultura

El Casal de Cultura Robert Brillas va

acollir la posada en escena del muntatge 

teatral Visca la República, amb una repre-

sentació —acompanyada d’acció dramatúr-

gica, música i imatges— de testimonis reco-

llits entre persones que van viure la II

República.  L’obra és una producció de l’IES

Sant Just en què intervenen exalumnes del

centre i s’ha organitzat amb motiu del 75

aniversari de la proclamació de la II Repú-

blica (1931-2006).

El Museu Can
Tinturé organitza
dues visites guiades

El Museu Can Tinturé va organitzar

durant el mes de novembre dues visites

guiades per als seus socis i amics. La pri-

mera es va fer a les exposicions Taulells

d’Onda a l’Havana i 14 Biennal de Ceràmica

d’Esplugues Angelina Alós, al Casal de

Cultura Robert Brillas, el 8 de novembre.

L’altra va ser el dia 18, a Girona, per veure

diferents exposicions i altres indrets de la

ciutat, amb motiu de la celebració dels cent

anys de l’obtenció del títol d’arquitecte per

part de Rafael Masó. L’activitat  l’organitza

l’entitat Amics dels Museus i del Patrimoni i

d’Esplugues (AMPEL). 

IMATGE D’ARXIU
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BORSA DE TREBALL
Ref. 605 Dona de 32 anys s’ofereix per fer neteges, tenir cura d’in-

fants o de persones grans

Ref. 606 Llicenciada en Belles Arts especialitzada en restauració

d’antiguitats busca feina com a restauradora de mobles, quadres,

antics, etc. per empreses, antiquaris, brocanters o particulars

Ref. 607 Noia de 24 anys busca feina com a cambrera, fent neteja

per hores a domicilis particulars o per tenir cura d’infants

Ref. 608 Jove amb experiència a tenir cura de nens/es i neteges

per hores, busca feina

Ref. 609 Jove de 20 anys s’ofereix per fer neteges a domicilis par-

ticulars i tenir cura de nens/es

Ref. 611 Dona de 31 anys s’ofereix per fer neteges domèstiques,

tenir cura d’infants o de persones grans

Ref. 612 Home de 46 anys s’ofereix per tenir cura de persones

grans a domicilis particulars. Té experiència a atendre persones

grans, de cambrer, empleat de neteja a menjadors i auxiliar de

cuina.

Ref. 613 Home de 44 anys s’ofereix per feines de vigilància de fin-

ques o empreses i jardineria. També té experiència com a peó de

construcció.

PPeerr  aa  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó,,  ttrruuqquueeuu  aa  llaa  SSeecccciióó  dd’’OOccuuppaacciióó,,  9933  337722  0044

1166,,  oo  eennvviieeuu  uunn  ee--mmaaiill  aa  mmffuueennttee@eesspplluugguueess..ccaatt

Dieciocho calles y plazas 
se iluminarán en Navidad

Un total de dieciocho calles y plazas de Esplugues lucirán ilumi-

nación navideña durante estas fiestas. Se trata de Laureà Miró, Jacint

Verdaguer, Àngel Guimerà, Joaquim Rosal, Llunell, Dr. Riera,

Quintana, Joan Corrales, Església, Menta, Verge de la Mercè, Josep

Campreciós, Emili Juncadella, la Pau, Lleialtat, Anselm Clavé,

Miramar i plaça Santa Magdalena.  Los 110 arcos, con un total de

110.000 vatios instalados, estarán encendidos del 5 de diciembre al 7

de enero, de 5.30 de la tarde a 11 de la noche. El encendido oficial será

el martes 5 de diciembre, a las 6 de la tarde.  

La Unió de Botiguers tindrà 
un carter dels Reis Mags

La Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues tornarà a

comptar amb un carter reial, que recollirà les missives dels infants

d’Esplugues, els dies 3 i 4 de gener, al Casal de Cultura Robert Brillas,

i el dia 5, a partir de les 5 de la tarda, a la plaça Santa Magdalena, mo-

ments abans de la celebració de la Cavalcada de Reis d’Esplugues. 

El Pont regala una carta per 
a Ses Majestats de l’Orient

La revista El Pont regala amb el número corresponent al no-

vembre-desembre un exemplar de carta per enviar a Melcior, Gaspar

i Baltasar i demanar-los allò que ens fa més il·lusió.  

IMATGE D’ARXIU

IMATGE D’ARXIU
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La Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues sortejarà en-

guany, coincidint amb la campanya de compres de Nadal i Reis, un

creuer per la Mediterrània entre tots els clients i clientes dels establi-

ments comercials de la nostra ciutat que s’adhereixin a aquesta iniciati-

va. El període de la campanya s’iniciarà el 13 de desembre i finalitzarà el

5 de gener. El guanyador de la campanya serà el que posseeixi la butlle-

ta coincident amb el primer premi de la loteria nacional del Nen i el ter-

mini per retirar els bitllets del creuer serà el 31 de gener.

Cada establiment adherit a la campanya distribuirà 500 butlletes

entre la seva clientela. Un cartell promocional que lluirà a l’aparador

identificarà que està adherit a la campanya. Per a  l’establiment que lliuri

Cada establiment adherit repartirà fins a
500 butlletes, que es distribuiran entre
l’11 de novembre i el 5 de gener

la butlleta guanyadora també hi haurà premi: un ordinador portàtil.  Si no

apareix cap guanyador, la Unió de Botiguers i de Comerciants

d’Esplugues, organitzarà un altre sorteig semblant amb motiu de la cele-

bració de Firesplugues 2007 i només hi participaran els establiments

que ho hagin fet en aquesta campanya.

El sorteig del creuer per la Mediterrània forma part de la campa-

nya de promoció del comerç local que es fa coincidint am les festes de

Nadal i Reis, l’època en què es concentra una part important de les com-

pres de l’any, aproximadament un 30%.  

Nova campanya per fer
que els Reis tornin 
a arribar a tot Esplugues  

L’Ajuntament i entitats impulsen
‘Joguines per a tots els infants’ per a les
llars de les famílies amb menys recursos

Les joguines
es podran
lliurar del 22
de desembre
i el 4 de
gener 

Amb l’arribada de les festes de Nadal, l’esperit solidari d’un bon

nombre d’entitats de la ciutat i l’Ajuntament  porta a impulsar, un any

més, la campanya Joguines per a tots els infants, l’objectiu de la qual és

que els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar arribin a les llars de les famílies

amb menys recursos de la nostra ciutat.

Totes les persones interessades a col·laborar-hi podran portar jo-

guines noves, per a nens i nenes de 0 a 12 anys, des del 22 de desembre

al 4 de gener, als diferents punts de recollida: Espai Jove Remolí (Verge

de la Mercè 1 (accés també per plaça Blas Infante); Esplugues Televisió

(Jacint Verdaguer, 7); Creu Roja d’Esplugues (Severo Ochoa, 14), Esplai

Municipal de Gent Gran de Can Clota (la Pau, 10), Sastrinyols, de la

Fundació Santa Magdalena (Laureà Miró, 209) i Centre Municipal Puig

Coca (Petit Parc de l’Amistat, s/n). Hi col·laboren les associacions de veïns

del Gall i Can Clota, la Colla de Geganters, Creu Roja, Esplai de Can Clota,

Esplai Espurnes, Esplugues Televisió, Moto Club Esplugues, Sastrinyols,

la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues i el Club Rotary.  

NADAL



NADAL

| EL PONT D’ESPLUGUES
151 | novembre-desembre de 2006

48

COMERÇOS COL·LABORADORS AMB L’ENLLUMENAT DE NADAL

Carrer Antoni M. Gallissà
Granja Bar La Dona

Carrer Josep Anselm Clavé
Ideal Kit
Peluquería Abril
Forn Can Clota
Tentaciones 
Papelería Maica
Talleres Miramar
Centre d’Estètica Maria Redondo
Bar Alama
Flonica
Coenba
Perruqueria Cristina Peiró

Carrer de l’Esport
Bar Deporte

Carrer La Pau
Esplai de Gent Gran de Can Clota
Farmàcia Marta Tomàs
Forn de la Pau
Supermercat Condis

Carrer Lleialtat
Associació de Veïns de Can Clota

Carrer Miramar
Bar Restaurante El Gallego
Institut de Bellesa Merche

Carrer Pau Claris
Bar Restaurante Campaña

Carrer Menta
Streetwise
Inmobiliaria Taven
Pérez Varela Juan y otro
Carpintería Metalistería Castellano
Belén Bisutería y Objetos de Regalo

Carrer/rambla Verge de la Mercè
Asociación de Vendedores del
Mercado de Can Vidalet
Associació de Veïns Can Vidalet
Autoescuela Nivel 10
Viajes Marsans
Fotoshop
Fincas Alcalá
Mestres March-Gestión directa
Farmacia Picornell
Congelados Buen Puerto
Tecnocasa
Joyería S.F.
Administración de Lotería núm. 3
Roda’s
Calesita
Gabitècnic
Kiwi

Willy’s
El Torrador
Tentazioni
Nuanju
Llangardaix
El último
Tierra de Nadie

Carrer Àngel Guimerà
Calçats Escala
Farmàcia Jené
Moi
Josep Pons
Teresa Canosa
Merceria-llenceria Montserrat
Toni Mulà-Joyman
Celler Torras
Bar Centre Cultural L’Avenç
Prisma Óptica
L’Encant
Romigazz
Condis Supermercats
Ferreteria Musté
Ciabatta

Avinguda de Cornellà
Comercial Cañadas
Mister’s
Mobiliario Tavera

Carrer Emili Juncadella
Restaurante Mendía
Zapatería Don Botín

Carrer Església
Peppas Dona 77
Annexa
Granja Bar Pirineu
Loft Arte en cocinas

Carrer Josep Campreciós
Tintorería Margarita
Louma Dissen
Blau Cel
Expo Mobi
Viajes Iberia
Institut Femení d’Estètica M.
Carme

Carrer Laureà Miró
Calçats Flavià
Viajes Iberia
Pastisseria Fíguls
Santander Central Hispano
Pastelería Clarita
Grupo Cetha
M2 Interiorisme
Fácil Mobel
Rustika!
Joieria Moya-Torres

Droguería Esplugues
Caixa Manresa
K.A. Internacional
Sofamobel
Casa Llopis
3P Mobel
Josep Pons
Hostal Lami
Restaurante La Caseta
A Mobla B
Vodafone
Tallers i Cicles Galtés
Trazo Decoración
Ocre Mobiliari
Dolors Cañadó

Carrer Joaquim Rosal
Loteria Pilar
Bonic
Servifruit Gomab

Carrer Jacint Verdaguer
The Meeting Point
Pinokia Regals
NB Comunicacions
Soco Peluquería
Corpor Bello
Palaus Advocats, gestoria i asses-
soria
Gatzara II

Carrer Dr. Manuel Riera
Magic Shoes
Sommium Centre del Descans
Electro Auto
Calçats Fernández
Alimentación Zapater
Rapa Nui
Carreras
Óptica Joieria Barrabés
Dresul
Lotería Núm. 4 Prior
Perfumerías Facial
Forn El Molí
Almacenes Esplugas
Jacinto Valverde Moda Home
Gran Bazar Oriental
Calzados La Plana
Pastisseria Santiga
Floristeria L’Espígol
La Carreta
Joieria Rellotgeria Cots
Restaurante Lucas
Línia 4 Regal
Electro Galery
Mercadona

Carrer Francesc Llunell
Cuibany
Tot íntim

Centre d’Estètica Mª Carmen
Capdevila
El Gall d’Esplugues
Motor Llobregat
Esplus Moda
Esplugues Decoració
Cafeteria Can Carreras
Comercial Eléctrica del Llobregat
Gisbel

Carrer J.M. Quintana
Lámparas Femi
Physiomins
Mutua General de Seguros
Can Gerardo
Cafés Esplugues
Cross Sports
Magia
Condis
Dubliners
El Tast d’Esplugues
El Quinqué d’Esplugues

Carrer Mestre Joan Corrales
Farmàcia Anna Jené
The English House
Cap i Cua
Cervecería Pilsen
CVSS Vigilancoa y Seguridad
Ferretería Poo
Ceima Reformes Llobregat
El Magatzem
Calculmòbil
Granja Galeto
Gran Bazar Esplugues
Caixa Catalunya
Glabel
Frankfurt Tonimag
Centre Mèdic Esplugues
Ca l’Antonio Llesqueria
Caja de Ahorros del Mediterráneo 

Carrer Alegria
Beep Esplugues
Cemu
Impact Board
Inmobiliaria Finestrelles
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Les Festes d’Hivern apleguen
diferents tradicions del Nadal
El programa inclou les fires de Santa Llúcia Solidària 
i de Nadal, el Pessebre Vivent i Els pastorets

Les Festes d’Hivern, que es desenvolupen

de l’1 al 29 de desembre, presenten un progra-

ma  molt complet d’activitats tradicionals, prò-

pies d’aquestes dates. Les fires de Santa Llúcia

Solidària i de Nadal, el concert de música de

cobla, el concurs de pessebres, la festa infantil

amb Caga tió, la festa de Nadal per a la gent

gran, les representacions del pessebre vivent i

dels pastorets, el rastrillo solidari d’AIDED i

una exposició del Cercle Artístic d’Esplugues

són algunes de les propostes que es podran

contemplar aquests dies a la ciutat.

La Fira de Santa Llúcia Solidària es va cele-

brar, amb una sessió de cinefòrum, amb la

pel·lícula Taxista full, el divendres 1, i tota una

sèrie d’activitats (fira d’entitats, cafeteria soli-

dària, un taller de confecció de titelles a partir

de materials reciclats, un recital musical, la

presentació d’un documental d’Intermón rea-

litzat per l’espluguenc Germán García, la con-

ferència Per la dignitat de les persones i els po-

bles i una exposició de treballs d’alumnes de 8

a 12 anys), el dissabte 2. L’altra fira, la de Nadal,

serà el 16 de desembre, de 10 del matí a 9 de

la nit. Hi haurà més de 30 parades amb produc-

tes típics de l’època i actuacions musicals, com

les de les corals dels CEIP Can Vidalet, Folch i

Torres i Isidre Martí (5 tarda) o la de l’Esbart Vila

d’Esplugues. 

Altres cites destacades de les Festes

d’Hivern són el concert de la cobla Ciutat de

Girona, que la Secció Sardanista de L’Avenç or-

ganitzà el 10 de de-sembre (CCR L’Avenç,  6 de

la tarda); la xerrada Costums nadalencs, inclo-

sa dins del cicle Tradicions de la nostra terra,

del Grup d’Estudis d’Esplugues (dijous 14 de

desembre, 7.30 tarda, Casal de Cultura Robert

Brillas); un concurs de dibuix  i un festival de

ball que farà l’ACAE el dissabte 16 de desem-

bre (11 del matí i 7 de la tarda, respectivament);

la festa infantil amb Caga tió que la Unió de

Botiguers i de Comerciants d’Esplugues farà al

Casal de Cultura Robert Brillas (10 del matí) i

el rastrillo solidari d’AIDED. El concert de

Nadal de la Coral Musicòrum (21 de desembre,

8.30 del vespre, a l’església de Santa Magda-

lena) i una tòmbola de l’Esplai Pubilla Cases-

Can Vidalet s’incorporen al programa d’en-

guany.  L’AV Can Vidalet organitza el Desembre

cultural a l’edifici Cadí, amb l’obra de teatre La

noche improvisada (16 desembre, 9 de la nit),

una festa infantil amb cagatió (22 desembre, 6

tarda) i un espectacle de varietats (24 desem-

bre, 9 de la nit).

Pastorets i pessebre vivent
Pastorets i Cia. faran vuit representa-

cions, al Casal de Cultura Robert Brillas, els

dies 16, 17 i 23 de desembre (5 i 7.30  de la

tarda), 25 (10 de la nit) i 26 (7 de la tarda) —preu

de l’entrada, 6 euros— i al local del CCA Plaza

Macael n’hi haurà també vuit del Pessebre

Vivent, del 22 al 29 de desembre (8.30 del ves-

pre).  El Cercle Artístic d’Esplugues farà, per la

seva banda, una exposició al Casal, del 30 de

novembre al 15 de desembre, que estarà asso-

ciada a diferents activitats culturals, encara per

concretar.  

La Coral la Coloma va organitzar el

12 de novembre un concert musical

dedicat fonamentalment a Antonio Vivaldi i

a la seva obra Gloria. També va incloure

l’Ave Maria, d’Arcadelt i del cançoner de La

Tricotea. Hi van actuar la Coral la Coloma,

dirigida per Jordi Jasso, Jesús Ruiz

(pianista), Carlota Miró (soprano), Escarlata

Blanco (mezzosoprano), Jorge Uribe (a

l’oboe)), Leandre López (trompetista) i el

Quartet Andantino, orquestra de cambra

integrada per Alaia Ferran, Adrià Centeno,

Anai Falcó (viola) i Bruno Planas (violoncel). 

Concert de la Coloma amb
obres de Vivaldi 

L’IES Joanot Martorell compta des

d’aquest curs amb un taller de teatre,

activitat extraescolar que s’imparteix a

alumnes de 4t d’ESO i de 1r de batxillerat.

A partir del segon trimestre, és possible

que l’oferta s’ampliï a estudiants més

joves. L’objectiu del taller és preparar el

muntatge d’una obra de teatre musical,

que es representarà a final de curs en

sessions obertes a la població. La

professora Isabel Capdevila és

l’encarregada de coordinar l’activitat.

Taller de teatre a l’IES
Joanot Martorell 

Canvi de dates dels dies
festius locals

Els dies festius locals designats per

l’Ajuntament seran finalment, l’any 2007, el

4 de juny i el 21 de setembre.

IMATGE D’ARXIU

Torna la Fira de Nadal, el 16 de desembre
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Totes les
escoles poden
acollir-se a les
activitats que  ofereix l’Ajuntament 

151 mesures formatives per 
a un estil de vida saludable
Abasta diversos àmbits: consum, esport, educació viària, igualtat de gènere, civisme,
patrimoni,  salut i medi ambient, i complementa el programa de primària i secundària

Les escoles d’infantil i primària i els instituts de secundària

d’Esplugues, públics i privats, compten amb una oferta educativa comple-

mentària, a través d’un important nombre d’activitats que l’Ajuntament ha

integrat en el que s’anomena Programa d’activitats educatives comple-

mentàries per als centres docents d’Esplugues, per al curs 2006-2007. 

Aquest programa està integrat per un conjunt de propostes formati-

ves que tenen com a objectiu fonamental que els infants que estudien a la

ciutat puguin enriquir-se tot fent un conjunt de 151 activitats ben diverses:

culturals, esportives, saludables, mediambientals, cíviques... Inclou tallers,

conferències, xerrades o sortides sobre consum, educació viària, esport,

igualtat de gènere, medi ambient, civisme i salut, que ensenyen l’alumnat i,

sobretot, el formen, fent d’ells uns ciutadans i ciutadanes respectuosos i

responsables. L’Ajuntament ha recollit tota aquesta oferta educativa alter-

nativa en un llibre que ha distribuït al professorat de tots els centres esco-

lars perquè cadascun d’ells acullin aquelles propostes que més s’adaptin a

les seves necessitats i a la seva filosofia de centre.  L’alcaldessa, Pilar Díaz,

i el regidor d’Educació, Lorenzo Palacín, van presidir un acte, celebrat el 20

de novembre a la Bibilioteca Pare Miquel, que va servir per fer la presenta-

ció formal d’aquesta activitat formativa complementària als directors dels

col·legis d’infantil i primària i als instituts de secundària. 

Fomentar l’educació en valors
L’alcaldessa va explicar que l’Ajuntament té assumit el compromís

de “fomentar l’educació en valors i incorporar l’educació com a mitjà per

aconseguir una ciutadania més culta, més solidària i més feliç” i que l’ob-

jectiu municipal amb aquesta proposta complementària és “contribuir a

l’educació integral  dels nois i noies d’aquí”.  Esplugues, com va recordar

la mateixa Pilar Díaz, és membre de l’Associació Internacional de Ciutats

Educadores  des de l’any 2000. Juntament amb l’alcaldessa i amb el regi-

dor d’Educació, durant l’acte va prendre la paraula, com a representant

del professorat d’Esplugues, la coordinadora pedagògica de l’IES La

IMATGE D’ARXIU

A la imatge de l’esquerra, taller del ‘bon esmorzar’, l’any passat. A la dreta, presentació de l’oferta educativa d’enguany

Mallola, Quima Causa, la qual va destacar la importància que tothom

(mestres, pares, mares i administració) s’impliquin en l’educació dels nois

i noies d’Esplugues, i va destacar que al llarg dels últims anys, l’oferta

educativa complementària ha servit per formar i conscienciar els i les

més joves de la ciutat en qüestions ben diverses. “Són activitats que han

tingut una bona acceptació” durant els darrers cursos, va recordar Quima

Causa. 

Commemoració del Dia Mundial de la Infància

L’acte de presentació del llibre d’activitats complementàries

es va fer coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Infància

(20 de novembre). Amb aquest motiu, dues alumnes de 4t d’ESO i

agents de salut de l’IES

La Mallola, Elisenda

Fuentes i Elisa Bernal (a

la fotografia), van llegir

un manifest que deia

“Volem que els drets

dels infants siguin real-

ment universals” i feia

referència als milions

d’infants que “són vícti-

mes de la pobresa, de la

malnutrició, dels mal-

tractaments, de l’explo-

tació laboral o del racis-

me”. El text demanava que “es respectin els nostres drets i que es

garanteixi un futur més digne per a tots els infants del món”.
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ha lliurat Panasonic. El clip que està elaborant l’alumnat de 4t d’ESO de

dos crèdits variables, coordinats pels professors Modest Clavé i Isabel

Capdevila, està inspirat en un poema sobre la SIDA i inclou missatges

sobre altres preocupacions socials, com els mals hàbits alimentaris, el

racisme o l’assetjament escolar. El faran en català i estarà subtitulat en

anglès, tal com estableix el reglament del certamen. L’hauran de tenir

fet abans del 27 de gener, que és el dia que es decidirà quina producció

representarà Catalunya a nivell de tot Espanya. La final europea i la

mundial serien els reptes següents si la dels alumnes de l’institut es-

pluguenc fos la millor producció espanyola.

Al Joanot Martorell l’han seleccionat perquè des de fa dos cursos

està desenvolupant un projecte d’innovació pedagògica, de tres anys de

durada, destinat a formar alumnes de 4t d’ESO en el camp audiovisual i

a potenciar les classes amb un suport audiovisual. L’institut també par-

ticiparà en un concurs convocat pel Consell de l’Audiovisual de

Catalunya. 
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L’IES Joanot Martorell és
seleccionat per participar
en un concurs audiovisual

Alumnes de 4t d’ESO faran un clip 
de temàtica social per optar al premi
d’aquest certamen internacional

L’Institut Joanot Martorell és un dels deu centres de tot Catalunya

que participen, durant aquest curs, en el concurs KWN/Joves Reporters,

un programa educatiu promogut per la multinacional Panasonic, a ni-

vell mundial, amb l’objectiu de fomentar la creativitat i l’habilitat per co-

municar dels més joves, a través de l’aproximació al món de les tecnolo-

gies  de la informació i de la comunicació. El KWN/Joves Reporters és

un concurs a nivell nacional i internacional, en què els centres educatius

seleccionats han de realitzar un vídeo amb l’equip audiovisual que els

Només deu instituts de tot Catalunya
prenen part en la convocatòria,
promoguda per KWN i Panasonic 

Aquests alumnes, coordinats pels professors Modest Clavé i Isabel

Capdevila, faran un videoclip de temàtica social

Un llibre recull la història de la
parròquia de Sta. Magdalena 

La parròquia de Santa Magdalena va presentar el 16 de novem-

bre passat el llibre que recull els seus més de 900 anys d’història.

Francesc Romeu, prevere, periodista i escriptor va ser l’encarregat

d’explicar el contingut de l’obra, que recull, com va apuntar el rector,

Xavier Armengol, “un important bagatge de la història del temple, de

la ciutat i de la seva gent, la qual cosa el converteix en un bon docu-

ment de consulta i en un record entranyable”. Per a la seva elabora-

ció, s’ha comptat amb el testimoni d’un considerable nombre de veïns

i veïnes d’Esplugues.  

Un despacho de quinielas de la
calle Molí sella un 14 premiado
con 1,5 millones 

El despacho de quinielas ubicado en la calle Molí, 4, regentado

por Juan José Ortiz, selló el pasado mes de octubre una quiniela acer-

tante de 14 resultados y que fue premiada con 1.587.487 euros, el

mayor premio repartido en Esplugues en juegos públicos de azar en

los últimos años.  El despacho, en el que se sellan también primitivas y

bonoloto, hace más de 30 años que se encuentra en el mismo punto de

Can Vidalet, “aunque nosotros estamos al frente de ella hace 11 o 12”

ha explicado a El Pont su encargada, Irene.“El boleto premiado era de

pocas apuestas y creemos saber quien es la persona que ha sido afor-

tunada” con esta lluvia de euros.

El Ple insta a garantir el dret a
vot secret i lliure dels invidents

El Ple municipal va aprovar una moció en què insta el govern es-

panyol a impulsar mesures que permetin a les persones invidents

poder exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui ser secret i lliu-

re, mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles i

aplicables. La va presentar ERC i es va aprovar per unanimitat. En el

text aprovat es diu que imprimint les paperets en Braille o fent servir

el mètode suec es faria possible que aquest col·lectiu pogués disposar

del seu dret a vot secret i lliure, sense la necessitat de dependre de

terceres persones.
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La Asociación de Alcohólicos Rehabilita-

dos de Esplugues  ha celebrado este mes de no-

viembre el vigésimoquinto aniversario de su

fundación. Durante un cuarto de siglo, esta en-

tidad ha velado por que la incidencia de la en-

fermedad alcohólica sea cada vez menor en

nuestra población y ha ayudado a que muchas

personas que la han padecido hayan podido ver

la luz después de un tortuoso túnel.

La singladura de la asociación se inició en

un pequeño despacho de la farmacia de la calle

(ahora rambla) Verge de la Mercè. El 11 de no-

viembre de 1981 vio aprobados de manera defi-

nitiva sus estatutos, por parte del Gobierno Civil

de Barcelona, y desde entonces se ha consoli-

dado como una de las entidades sociosanitarias

más importantes de Esplugues y una de las re-

ferencias en el ámbito de la lucha contra el al-

coholismo en Catalunya y el conjunto de Espa-

ña. Tras pasar por dos sedes más, ambas en la

calle Verge de la Mercè, su sede actual está ubi-

cada en el  edificio Molí, en un local que le ha

cedido el Ayuntamiento y en el que también se

encuentra el Centro de Tratamiento de Toxico-

manías, de titularidad municipal. El jurado de

los premios El Pont le concedió en 1999 el ga-

lardón al impulso solidario en reconocimiento a

su labor.

Juan Garijo, que durante 20 años lideró la

Federación Catalana de Alcohólicos Rehabilita-

dos y que es uno de los socios fundadores de la

entidad, es su actual presidente.

Pasados estos 25 años, ¿qué balance hace de

la trayectoria de la entidad?

Muy positivo. Cuando nos aprobaron  los

estatutos, éramos 7 u 8 personas y hoy en día te

puedo decir, como presidente de la entidad, que

hay socios de ARE a los que no conozco. Antes

era una pequeña familia, muy bien avenida, y

ahora somos mucho más grandes, aunque

mantenemos las buenas relaciones entre los

integrantes. Hemos sido, durante estos 25 años,

una entidad muy activa. Hemos participado en

todos los congresos sobre alcoholismo de

Catalunya y de España, aportando comunica-

ciones libres  cuando ha sido posible hacerlo;

hemos organizado anualmente las jornadas de

sensibilización e incluso fuimos anfitriones de

un congreso catalán.

Que una organización como ARE crezca, ¿es

bueno o es malo?

Para nosotros, mirándolo como asocia-

ción, es bueno, porque es una demostración de

que funcionamos bien, de que cada vez hay más

información en Esplugues sobre nuestra exis-

tencia y, sobre todo, de que estamos sacando de

la enfermedad alcohólica a muchas personas.

Le hacía esta pregunta porque si ustedes son

Si bebes, no vives
La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues cumple su
vigésimoquinto aniversario. El Pont entrevista a su presidente, Juan Garijo

“El paso más importante
para la curación de un
enfermo es concienciarse
de que el alcohol le está
haciendo daño”

El presidente de ARE, Juan Garijo, en la imagen de la izquierda, entre Pilar Ripoll, que pronunció la conferencia ‘Mujer, alcohol y familia’ , y

José Joaquín Poley, director del Área municipal de Desarrollo Sociocultural y Cohesión Social.  A la derecha, las jornadas en torno a la enferme-

dad alcohólica, celebradas en el Casal de Cultura Robert Brillas 



VIDA CIUTADANA

EL PONT D’ESPLUGUES|
151 | novembre-desembre de 2006

55

necesarios es que el alcohol sigue haciendo de

las suyas.

Sí, y cada vez con víctimas más jóvenes.

La información que damos, las jornadas que or-

ganizamos, la difusión que amigos de la entidad

hacen de nuestras actividades y la labor que

hacen los profesionales del ambulatorio de La

Bòbila  aportan una información muy válida a la

población y esto ayuda a curar a mucha gente

de la enfermedad alcohólica.

¿Se sigue siendo ahora tan tolerante con el al-

cohol como hace 25 años?

Seguimos siendo muy tolerantes. Así

como en el tabaquismo ha habido una sensibili-

zación social, en el tema del alcohol no es así.

De todas maneras, hay pequeños síntomas que

nos hacen ser ligeramente optimistas. Por

ejemplo, el hecho de que las personas sean

cada vez más conscientes de los efectos negati-

vos del alcohol en el ámbito laboral.

Las jornadas de sensibilización sobre la en-

fermedad alcohólica y una conferencia sobre

alcohol y mujer han sido los dos actos celebra-

dos con motivo de este 25 aniversario. ¿Qué

repercusión tienen las jornadas que organi-

zan anualmente en el Casal de Cultura Robert

Brillas?

Las jornadas son nuestra actividad anual

más importante. Realizamos otras iniciativas,

como los stands informativos que instalamos

en las ferias de Sant Jordi y de las entidades o

neral, sobre todo aquella que ha visto la proble-

mática del alcohol más de cerca.

¿El mayor obstáculo de un alcohólico es reco-

nocer su problemática?

Completamente. Concienciarse de que el

alcohol te está haciendo daño es muy importan-

te. Si esto ocurre, como en el caso de muchas

de las personas que acuden a nuestra asocia-

ción, se puede decir que ya han recorrido el 50

por ciento del camino, porque es un síntoma de

que, realmente, lo que quieren es curarse y lo

pondrán todo de su parte para lograrlo. De los

que vienen a nuestra asociación en estas cir-

cunstancias, casi 8 de cada 10 se curan. 

¿Y qué piensa cuando la gente dice aquello de

“yo controlo”?

Eso lo decimos todos –y yo me incluyo,

aunque llevo muchos años de absentismo-

cuando estamos bebiendo, pero eso no es ver-

dad. Puedes controlar uno o dos días, pero la

persona que es adicta al alcohol, más pronto o

más tarde, vuelve a las andadas si no hay, de por

medio, un tratamiento.  

Integrantes de ARE  en la última Feria del Libro y de la Rosa. La entidad aprovecha diferen-

tes actos ciudadanos periódicos para difundir su labor y explicar sus objetivos

IMATGE D’ARXIU

L’Hospital Sant Joan de Déu va

començar el 9 de novembre passat, a

través de l’Aula de Pediatria, un cicle de

conferències per a pares i mares en què es

tracten temes d’interès sobre la salut dels

infants. La primera xerrada va ser

Refredats hivernals. Sempre té xiulets o

ofecs. Serà asmàtic?. Durant els mesos

següents, diversos professionals de

l’Hospital oferiran xerrades sobre temes

tan diversos com la meningitis, l’infant que

mulla el llit a la nit o les alteracions de

comportament. Les conferències

s’imparteixen a l’auditori de l’hospital

l’últim dijous de cada mes (19.30 hores).

Són gratuïtes, però cal confirmar-ne

l’assistència (93 253 21 30, de 9 a 13 hores).  

Creu Roja d’Esplugues
comença una nova
campanya per captar socis 

L’Assemblea Local de Creu Roja

d’Esplugues i Sant Just està portant a

terme aquests mesos una campanya de

captació de socis. Aquesta nova acció de

l’organització consisteix a donar a conèixer,

en primera persona, els projectes i

activitats de la Creu Roja, amb l’objectiu de

conscienciar sobre el que es pot arribar a

fer amb les aportacions dels socis i sòcies

de la Creu Roja a la nostra ciutat.

L’Assemblea Local té, en l’actualitat, un

miler de persones associades. La intenció

final dels promotors de la campanya

és”aconseguir més recursos per ampliar

els projectes adreçats a gent gran, infància

o família, entre d’altres, per tal d’arribar

cada vegada a més persones del nostre

entorn”.

Cicle de conferències
sobre salut infantil 
a Sant Joan de Déu 

la verbena sin alcohol de la vigilia de San Juan,

pero las jornadas son especiales, tanto por el

nivel de los ponentes, como por los temas que

tratamos y la alta participación de público. En

los últimos años, el aforo del Casal se ha llena-

do, y ésa es una demostración del interés que

despiertan, tanto entre compañeros de otras

asociaciones como entre la ciudadanía en ge-
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Amb motiu del 75 aniversari del vot

femení a Espanya, el Ple va aprovar una

moció, presentada pel PSC, que demana la

declaració de l’1 de desembre com a Dia

del sufragi universal. La moció, que comptà

amb el suport dels grups del PPC, ICV-

EUiA, CiU i ERC, estableix l’impuls de

l’organització d’activitats en relació amb la

commemoració, per recordar la

importància  que va tenir per a tota la

ciutadania l’accés al vot de les dones.

Demanen que l’1 de
desembre sigui el Dia del
sufragi universal

L’Ajuntament participa en una

campanya vinculada al consum no sexista

de les joguines, impulsada per diferents

consistoris catalans i per l’Observatori de

les dones als mitjans de comunicació, amb

el suport de l’Institut Català de les Dones.

En pocs dies trobareu en diferents botigues

unes postals amb el missatge que, quan

regalem una joguina, cal que ens decidim

per aquelles que fomenten la igualtat

d’oportunitats, la cooperació i unes

relacions lliures de violència. Cal recordar

que a través de les joguines es transmeten

valors i estereotips de gènere, cosa que

contribueix a perpetuar rols diferenciats i

sovint discriminatoris entre dones i homes. 

Campanya per un consum
no sexista de les joguines

Esplugues va commemorar el Dia inter-

nacional contra la violència de gènere, el 25 de

novembre passat, amb la celebració d’un seguit

d’actes reivindicatius, a l’Espai Jove Remolí i al

Centre Sociocultural Molí-Cadí. 

La commemoració d’aquesta data va co-

mençar amb la construcció d’un mural contra

la violència, a l’Espai Jove Remolí, durant tot el

matí. Ja a la tarda, va fer-se una sessió de vide-

ofòrum i, més tard, l’acte més solemne, que va

incloure una triple lectura: el manifest institu-

cional (que es reprodueix íntegrament a la pàgi-

na anterior); un altre manifest fet per un grup

de joves de l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet;

que va acabar amb un muntatge visual en què

es podia llegir un missatge molt clar: Ja en

tenim prou. Els actes els organitzà l’Ajuntament

d’Esplugues i el Consell Municipal de la Dona,

amb la col·laboració de la Unió de Botiguers i

de Comerciants i l’Esplai Pubilla Cases-Can

Vidalet. La festa es va acabar amb el concert del

cantautor El sobrino del diablo. 

Esplugues commemora el Dia
Internacional contra la
violència de gènere
Es fa un mural contra les agressions, es llegeixen dos
manifestos i es fa un concert reivindicatiu

Integrants de l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet

van participar-hi i van llençar aquest missatge

Moció contra la violència 
de gènere

El Ple municipal va aprovar en la sessió del

mes de novembre una moció amb què s’a-

corda realitzar xerrades, col·loquis, tallers i

activitats, en coordinació amb les institucions

escolars corresponents, tendents a sensibi-

litzar tant a pares i mares com a l’alumnat i

professorat, sobre la importància de la pre-

venció dels maltractaments i de la violència

de gènere. La moció, presentada pel grup

municipal del PSC, va comptar amb el suport

de PPC, IVCV-EUiA, CiU i ERC.

El text aprovat diu que cal continuar desen-

volupant cursos específics de formació per a

les forces de seguretat locals, i a partir d’ara,

en coordinació amb els cossos i forces de se-

guretat, tant locals com de la Generalitat de

Catalunya, sobre el fenomen de la violència

de gènere i la seva detecció i eradicació. 

També demana al Departament de Benestar

i Família de la Generalitat l’assessorament i

les subvencions necessàries per posar en

marxa, en l’àmbit local, els programes i les

infraestructures que calen per a l’eradicació

de la violència de gènere a Esplugues. La

moció aprovada qualifica la violència de gè-

nere de “terrible lacra per a la nostra convi-

vència i dignitat social” i de “problema de pri-

mera magnitud que commou i afecta tota la

ciutadania”. 

L’Ajuntament ha fet una crida perquè

les dones d’Esplugues intervinguin de

manera activa en uns tallers i grups de

participació que tindran lloc durant el gener

i el febrer per portar a terme una auditoria

de gènere i un projecte específic de

participació de les dones al municipi,

inicialment vinculat als usos del temps i de

l’espai. Des del consistori s’entén que

perquè Esplugues gaudeixi d’una millor

qualitat de vida cal escoltar la veu i la

participació de les dones, per poder

construir polítiques municipals orientades

cap a la igualtat d’oportunitats entre dones i

homes. Les interessades a participar-hi ja

podeu trucar al 93 371 33 50 (ext. 440 i 446). 

Crida a la participació de
les dones en iniciatives
ciutadanes
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www.physiomins.net

Teléfono: 93 372 27 08
J. M. Quintana, 42 (cerca Mercat La Plana) · 08950 ESPLUGUES

T1 - T2 - T3
La Sardana

Recupera las medidas de tu cuerpoRecupera las medidas de tu cuerpo

¡Unos resultados
espectaculares! 

APROVECHA

10%
DE DESCUENTO

Antes de Navidad
y Fin de Año

APROVECHA

10%
DE DESCUENTO

Antes de Navidad
y Fin de Año

MMENÚ DE SANT ESTEVE

Aperitiu: 
Canapès variats i Pernil amb grissines

∞
Tríptic de canelons amb beixamel de tòfona

∞
Lluç a la graella amb “beurre” blanc de Pedro Ximénez

∞
Biscuit de figues amb salsa de 

xocolata blanca i gerds
∞

Turrons i neules artesans

Bodega: Raimat Chardonnay, Luis Cañas Tinto Crianza, 
Anna de Codorniu, aigües, cafès i licors

Preu per persona 55€€ (IVA no inclòs)

MMENÚ DE NADAL 

Aperitiu: 
Canapès variats i Pernil amb grissines

∞
Sopa de galets i Carn d’olla

∞
Gall d’Indi metxat de prunes i pinyons 

amb saltejat de verdures i botifarra
∞

Tronc de Nadal amb escuma de vainilla
∞

Turrons i neules artesans

Bodega: Raimat Chardonnay, Luis Cañas Tinto Crianza, 
Anna de Codorniu, aigües, cafès i licors

Preu per persona 58€€ (IVA no inclòs)

FACI LA SEVA RESERVA:
Tel: 93 503 54 54 · Fax: 93 503 54 55

Persones de contacte:  Alba Pérez, Marc Amado
e-mail: cci-garden@abbahoteles.com · www.abbagardenhotel.com

Consultar a la nostra pàgina web 
a “ofertes i promocions” 

condicions especials per a la celebració 
del SOPAR DE NADAL DE L’EMPRESA

CONDICIONS DE RESERVA: Reserva confirmada previ pagament d’un dipòsit de 100 €

Santa Rosa, 33 
(al costat de l’Hospital 

Sant Joan de Déu)

08950 ESPLUGUES
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Celebración del Día
Mundial contra el Sida, 
el 1 de diciembre

Su prevención forma parte del
programa de promoción de la salud

Esplugues celebró el 1 de diciembre una de esas jornadas que lla-

man a la concienciación ciudadana: el Día Mundial contra el SIDA, una

convocatoria a nivel internacional que tiene como objetivos concienciar

a la población mundial de la importancia de adoptar una serie de medi-

das preventivas y de evitar unas conductas de riesgo que impidan su ex-

pansión.

A nivel municipal, la prevención del SIDA, si bien se dirige a toda la

población, tiene como principales destinatarios los y las jóvenes de

nuestra ciudad, ya que, como demuestran las estadísticas, en estas eda-

des es donde se da el mayor porcentaje de nuevos contagios.

Las diferentes  actividades que se organizaron fueron la lectura de

un manifiesto, en los institutos públicos; la instalación de mesas infor-

mativas en los que se explicaban los principales riesgos del contagio, se

entregaban lazos de sensibilización y preservativos (las relaciones se-

xuales sin prevención son una de las principales vías de contagio); la re-

alización de la exposición 2º Concurso de carteles contra el sida, con

trabajos realizados por alumnos y alumnas de La Llotja, Escola d’Arts i

Oficis; y la proyección, en una sesión de videofòrum, de la película

Filadelfia.  En el balcón de la casa consistorial se colgó el lazo rojo de

solidaridad con los contagiados, enfermos y víctimas del SIDA y en la

Biblioteca Pare Miquel se podrá ver del 13 al 21 de diciembre la exposi-

ción Què pinta la SIDA?, además de poderse consultar el fondo biblio-

gráfico del centro sobre este tema. 

L’Associació d’Amics del Ferrocarril d’Esplugues (AMFE) ha

estat present un any més al Saló del Hobby, celebrat a Barcelona

durant el mes de novembre. Aquest cop, va participar en l’elaboració

d’un circuit de 96 metres linials amb mòduls, el més gran que s’ha

fet mai a la Península Ibèrica. Per a l’any que ve, AMFE espera

contribuir-hi amb cinc mòduls més, que està construint en aquests

moments. Entre els objectius de l’entitat per a l’any que ve hi ha la

possibilitat de fer una trobada de maquetisme ferroviari a Esplugues.

Els Amics del Ferrocarril van participar 
al Saló del Hobby de Barcelona 

Esplugues Televisió va estrenar el 17 de novembre un

programa d’assessorament laboral, sota el títol Amb tu. De

periodicitat setmanal, s’emet els divendres a la nit i té una durada de

13 minuts. El presenta Marta Espasa. Per realitzar-lo, compta amb

la col·laboració de la Unió General de Treballadors (UGT). Consta de

dues parts, la primera vinculada a l’actualitat sociolaboral i la segona

destinada a resoldre dubtes que  preocupin als treballadors i

treballadores. L’objectiu és convertir-se en un programa de servei

que combini informació i assessorament amb entreteniment.

Esplugues Televisió i UGT engeguen un
programa d’assessorament laboral  

El músic espluguenc Joan

Cerezo presentarà durant el mes

gener proper l’edició del CD

Esplugues versus Mozart, que recull

els sis temes que el músic de la

nostra ciutat ha versionat amb

instruments de música electrònica.

Des de l’organització de l’Any Mozart

es considera que es tracta d’un

treball “intens, qualificat i seriós, ple

de sonoritats noves i espectaculars, que tenen la rara virtut de

conservar intacta l’essència musical de Mozart. Una nova dimensió

de la música del mestre que, per la seva modernitat, de ben segur

conduirà a molta gent, grans i joves, a conèixer les versions originals

del compositor”. L’acte, que inclourà la interpretació dels temes,

serà a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, a les 20.30 hores i

servirà per cloure la celebració de l’Any Mozart a la ciutat.

El músic Joan Cerezo presenta el CD
‘Esplugues versus Mozart’  

FOTOGRAFIA CEDIDA PER AMFE

El alum-

no de La

Llotja,

Escola d’Arts

i Oficis, Julio

Gómez, es el

autor de este

cartel pro-

mocional de

la preven-

ción del sida,

escogido en

un concurso

en el que

participaron

estudiantes

de este cen-

tro ubicado

en la calle

Sant Mateu

de

Esplugues 



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
151 | novembre-desembre de 2006

60

LLIBRERIA ESPECIALITZADA EN:
FILOSOFIA · ESPIRITUALITAT · PSICOLOGIA · ALIMENTACIÓ · MEDICINES NATURALS

CURSOS DE:
TAI CHI - MEDITACIÓ - IOGA - ASTROLOGIA, DANSA DEL VENTRE i més…

XERRADES i TALLERS DIVERSOS

Mossèn Jacint Verdaguer, 49 · ESPLUGUES · Tel./Fax 934 802 487 · www.llibreriaeltaller.com

EL TALLER
llibres i creativitat

XERRADA: Divendres 15 de Desembre, a les 18’30 h: 
“La cocina natural para unas fiestas con calor y sabor” a càrrec de Montse Bradford

CAL  INSCRIPC IÓ ·  P reu  5€

BAR - CAFETERIA ESMORZARS I BERENARS

RESTAURANT
MENÚ DIARI AMB LA MILLOR QUALITAT

MENÚ FESTIU (TOTS ELS DIUMENGES I FESTIUS)

CARTA MEDITERRÀNIA ESPECIALITATS: 
BACALLÀ, CARGOLS, CARNS I ARROSSOS

Ctra. Reial, 125
SANT JUST DESVERN
Tel. 667 71 91 70

Laureà Miró, 278 · ESPLUGUES 
Tel. 93 473 32 95 - 667 71 91 70 

AQUEST GENER A SANT JUST 
INAUGUREM EL KARAOKE
MÉS GRAN DE CATALUNYA

JACINT VERDAGUER, 51 · Tel./Fax 93 372 06 36
HORARI: dilluns a dissabte de 9 a 14 i de 17 a 20.30 h

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ALIMENTS BIOLÒGICS · COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES REMEÏERES · BIO-COSMÈTICA

Us desitja Bon Nadal i Feliç 2007

Centro de Acupuntura y AdelgazamientoCentro de Acupuntura y Adelgazamiento

J. M. Quintana, 27 · Tel. 93 371 93 33
ESPLUGUES

EESSPPEECCIIAALLIISSTTAASS
EENN  LLAA  

CCOOLLUUMMNNAA
VVEERRTTEEBBRRAALL

TRATAMIENTO
REDUCTOR

TRATAMIENTO
REDUCTOR

• APARATO RESPIRATORIO Y PIEL

• APARATO CIRCULATORIO

• ANSIEDAD - DEPRESIÓN

• SISTEMA NERVIOSO

• MIGRAÑA

• GINECOLOGÍA

• ADELGAZAMIENTO

• DOLORES CERVICALES

• MASAJE ANTIESTRÉS

• TRATAMIENTO ANTI-TABACO CON LÁSER

XARCUTERIA
FORMATGERIA
DEGUSTACIÓ

ESMORZARS i BE-
RENARS

Josep Miquel Quintana, 70 • Tel. 93 473 09 82 · ESPLUGUES

SERVEI A DOMICILI Bones Festes!!

"La millor selecció per a 

la vostra taula de Nadal"

"Fem lots i detalls per a 

empreses i particulars"
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1.903 de les 2.141 places ofertes als ciutadans dins del

programa Formació, cultura, salut i esport, promogut per

l’Ajuntament i entitats del municipi s’han cobert en els dos primers

mesos del curs, cosa que significa una ocupació del 88,8 per cent. En

l’oferta esportiva del Complex Esportiu Municipal La Plana, del

Poliesportiu Municipal les Moreres i del Gimnàs Eugeni d’Ors, la

resposta d’enguany ha estat superior a la de l’any anterior. Tant

l’ocupació de les escoles municipals de música, ceràmica i pintura i

dibuix com la del Programa sociocultural per a la gent gran és del

100 per cent, tot i l’ampliació de places. 

L’ocupació de places d’activitats de lleure
supera el 88 per cent de mitjana  

Les activitats del nou cicle  Conèixer i estimar les nostres tradi-

cions segueixen congregant els socis i simpatitzants del Grup

d’Estudis d’Esplugues els primers dijous de mes. La darrera confe-

rència de Joan Soler i Amigó va tenir lloc, com és usual, al Casal de

Cultura Robert Brillas, el passat dijous 2 de novembre, amb el tema

“El pessebre”. Tanmateix, si aquest va expressar tota l’antiga cultura

que fonamenta aquesta tradició,  incloent tòpics i costums arrelades

confegides pel poble, cal assenyalar la col·laboració posterior de Joan

Galtés i Vicens , que va explicar els secrets pràctics per fer un bon

pessebre. “El moment més participatiu de la sessió fou la rifa d’unes

figures del pessebre corresponents a la representació del Naixement

i d’un caganer tradicional,  la filosofia del qual, prou coneguda per

tots, presentava d’altres raons per comprendre la seva inclusió en el

pessebre” ha explicat el president de l’entitat, Joan M. Puiggròs. La

propera será el dijous 14 de desembre, amb el títol de “Costums

Nadalencs”.

El Grup d’Estudis parla del pessebre dins
del cicle destinat a parlar dels costums 

IMATGE D’ARXIUAmics de la Micologia vol
potenciar les jornades a
partir de l’any que ve

L’entitat espluguenca és pionera en la
difusió del món dels bolets 

L’Associació d’Amics de la Micologia d’Esplugues vol que les jornades

que dedica cada mes d’octubre als bolets donin a partir de l’any que ve

un pas endavant, amb la inclusió de noves activitats que permetin real-

çar un certamen que en el seu moment —fa més de vint anys— va ser

pioner en la difusió d’una afició i una especialitat científica que cada cop

té més adeptes. El president de l’entitat, Jordi Boada, i tot el grup de

persones que li donen un suport continu han pensat en propostes (curs

de cuina gastronòmica, iniciació a la identificació de les espècies...) que

complementin l’oferta que ha constituït el gruix de l’activitat els últims

anys. Del 16 al 22 d’octubre últims, les Jornades Micològiques

d’Esplugues van viure la seva vintena edició. L’exposició de bolets —au-

El certamen ha viscut enguany la vintena
edició, amb exposició de bolets, xerrades
i degustació gastronòmica

tèntic embrió del certamen— va celebrar la 28a edició, amb prop de 300

exemplars diferents, cosa que va permetre veure moltes espècies co-

mestibles, altres sense valor gastronòmic i  també de verinoses, que

són les realment perilloses, perquè en molts casos són molt semblants

a les que es poden menjar. També hi va haver dues xerrades, sobre la

tradició dels bolets a la cuina catalana i sobre el paper dels fongs medi-

cinals en el tractament del càncer. A la degustació gastronòmica, l’equip

de cuiners va elaborar un aperitiu, a base de shiitake,  i un menú, amb

els bolets com a gran protagonistes.  

Exposició de bolets al Casal, l’octubre passat
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Un dia amb els cavalls   

L’Esther, l’Estanis i la Loli són tres de les quinze persones assisti-

des del Servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Proa de la nostra

ciutat que el 24 d’octubre passat van participar en una jornada d’iniciació

a l’hípica per a persones amb discapacitat psíquica, promoguda per la

Diputació de Barcelona  al Centre Hípic Malla, a Vic. 

Com ja havien fet el 26 de setembre les seves companyes del Club

Esportiu Endavant de la Fundació Finestrelles, van viure tota una jorna-

da de contacte amb els cavalls i amb la natura. “Vam muntar en tres ca-

valls, dos de grans i un de petit,  vam ajudar a netejar les quadres i a

donar de menjar els animals, vam mullar-los amb una mànega perquè

tenien calor i ens vam divertir molt” explicaven, encara emocionats, dos

dies després de la sortida, quan El Pont va voler saber com s’ho havien

passat. A més de saber com es cuida i quin és l’entorn en què viu habi-

tualment el cavall, els participants van passejar-hi i van fer diferents

exercicis com a genets (com el d’equilibri, que es pot veure a la fotogra-

fia de dalt a l’esquerra) sota l’atenta mirada de quatre monitors del

Centre la Malla i la supervisió dels de la Fundació Proa.

Un dia ple d’emocions
La Meritxell, una de les monitores de Proa que els va acompanyar,

recordava que per a tots ells va ser “un dia ple d’emocions. Estaven molt

nerviosos i això es notava en cada una de les coses que feien. A poc a

poc, però, es van anar tranquilitzant i van poder gaudir de cada moment

d’aquesta experiència diferent”, destinada a familiaritzar els partici-

pants amb la hípica, els cavalls i amb la natura. La Loli, tot i que ja havia

muntat a cavall en unes colònies d’estiu, reconeix que “estava molt emo-

Tres persones usuàries de la Fundació
Proa expliquen a El Pont que “va ser una
jornada molt emocionant i divertida. Ens
agradaria repetir”

Assistits i assistides de les Fundacions Proa i Finestrelles viuen una jornada
d’iniciació a l’hípica per a persones amb discapacitat psíquica  

cionada; em costava molt pujar al cavall [tenien una escala perquè els

fos més fàcil] però al cap d’una estona tot va anar millor i ens ho vam

passar molt bé”. Per la seva banda, l’Estanis, el més jove d’aquests tres

testimonis, ens apuntava, ple d’orgull, que “el meu cavall va caminar i

trotar”, recordant una experiència que no oblidarà. “Tots van ser molt

valents” apunta la Meritxell, mentre que l’Esther, la més callada dels

tres, diu que “m’agradaria repetir”.

L’excursió d’iniciació a l’hípica va ser rebuda amb entusiasme per

la gent assistida de Proa. Acostumen a fer tres sortides cada trimestre;

però aquesta, per l’efecte que suposa entrar en contacte amb cavalls, va

ser molt especial. “Jo vaig flipar quan em van dir que hi aniria” explicava

l’Esther, mentre que la Loli va saltar i donar abraçades a tothom, pel

que significava la sortida. “Els pares i mares amb les quals hem pogut

parlar després de l’experiència també estan molt contents en saber com

s’ho han passat els seus fills i filles” recorda la monitora del Servei de

Teràpia Ocupacional.  

FOTOGRAFIES CEDIDES PER LA FUNDACIÓ PROA

Els participants van muntar a

cavall i van compartir una jornada

d’intensa relació amb aquests animals 
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L’Esplai Pubilla Cases-Can Vidal
Finestrelles participen als Jocs S

Homes i dones de l’Esplai
Pubilla Cases-Can
Vidalet  i del Club
Esportiu Endavant de la
Fundació Finestrelles van
participar als Jocs
Special Olímpics,
celebrats el mes
d’octubre a Lloret. 

La celebració dels Jocs Special Olimpics

(Lloret de Mar, octubre de 2006) ha estat impor-

tant per a una entitat d’Esplugues, l’Esplai

Pubilla Cases-Can Vidalet, que ha debutat en

aquest esdeveniment esportiu, reservat a per-

sones amb algun tipus de discapacitat psíquica.

L’esplai de la plaça de la Bòbila va participar en

natació, petanca i futbol sala, amb uns resultats

excel·lents, ja que va obtenir quatre medalles

d’or, dues de plata i dues de bronze en natació,

una d’or i una de bronze en petanca i un merito-

ri sisè lloc en futbol sala, per esmentar-ne

només els més destacats. L’expedició de l’Esplai

la van integrar 24 esportistes i 5 monitors.

Més enllà de la competició, molt impor-

tant en alguns casos, perquè va significar la

possibilitat d’enfrontar-se a esportistes d’altres

llocs i països i, per tant, comprovar el seu nivell

de joc, els Special Olimpics han estat per bona

part d’aquests usuaris de l’Esplai Pubilla Cases

-Can Vidalet una experiència vital i humana ex-

traordinària. Poder compartir hotel i instal·lació

esportiva amb altres persones com ells també

els ha deixat una gran empremta.

Compartir experiència
“Hem pogut conèixer competidors d’al-

tres llocs i d’altres clubs, com els de l’Associació

Catalana d’Esports i Lleure (ACELL) i ens ho

hem passat bé amb ells” explica Joni Plasencia,

que va participar en proves de natació, en els

estils de crol i de papallona. Plasencia és un

dels esportistes del Pubilla Cases-Can Vidalet

amb més experiència, i fins i tot ha estat pre-

sent en competicions  a fora de Catalunya. És

nedador des de petit, entrena habitualment a

les piscines del CN L’Hospitalet i de les Llars

Mundet i diu que l’aigua “m’agrada molt, no em

fa gens de por”. Luis Enrique Durán, el porter

de l’equip de futbol sala, trobava meritòria la si-

sena plaça del seu equip. “No vam poder arri-

bar més lluny perquè ens vam haver d’enfron-

tar al Bellvitge, que era el millor” diu Luís

Enrique, el qual fa a penes dos anys que fa de

porter de futbol. “No sóc un Víctor Valdés però

em defenso força” apunta tot tranquil. 

L’esport és un mitjà de lleure i de relació

molt important per a totes les persones amb

discapacitat psíquica. “Jo m’ho passo molt bé

jugant a petanca” explica Isabel Ruiz, integrant

d’una de les tripletes, cosa que referma un altre

dels jugadors d’aquest esport, Fernando Bonat.

Aquests quatre components de l’Esplai

recorden amb il·lusió la seva participació a la

cerimònia d’inauguració, on van desfilar amb

els altres equips participants i van estar acom-

panyats a les graderies per molts dels seus fa-

miliars.”Quan competeixo i hi ha la meva famí-

lia em poso molt nerviosa” explica Isabel Ruiz.

Fernando, Luis Enrique i Joni expliquen que ells

estan molt tranquils, tot i que reconeixen que

tenir els seus a prop els fa molta il·lusió. Unes

seixanta persones integren el grup de persones

amb discapacitat psíquica a l’Esplai, de les quals

IMATGES CEDIDES PER L’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET

A l’esquerra, l’equip de futbol sala de l’enti-

tat atén les instruccions del seu entrenador,

Francesc Campillo. A dalt, jugadors de petanca
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alet i la Fundació
s Special Olympics

unes 30 fan esport d’una manera habitual” ex-

plica el coordinador, Francesc Campillo.

Fundació Finestrelles, tot un
veterà

El CE Endavant de la Fundació Finestre-

lles també  va participar als Special 2006. Per a

l’entitat han estat els cinquès jocs Special

Olympics en què participa. Les altres edicions

han estat a Vilanova, Reus, Figueres, Badalona

i enguany a Lloret de Mar. Va intervenir a les

disciplines de bàsquet, petanca i natació

L’equip de bàsquet ha estat composat per

Maite Agell, Rosa Mª Carreras, Àngels

Llombart, Carmen Pastor, Laura Sánchez,

Bàrbara Sangrà i Mª Ángeles Trigueros. En

total, va jugar 4 partits, sense obtenir cap victò-

ria. Tanmateix, MªAngeles Trigueros va partici-

par en les proves individuals d’aquest esport i

va obtenir medalla d’or. L’equip de petanca el

componien Manoli López, Teresa Pujadó i Asun

Redón. En total van jugar tres partits, amb un

empat i dues derrotes, i van acabar a la sisena

posició del grup. En natació Anna Miret va par-

ticipar en dues modalitats 25 m crol i 25 m es-

quena, quedant en tercera (medalla de bronze)

i quarta posició respectivament. 

Van ser moltes les experiències viscudes

per totes les integrants del club. Malgrat ser

una veterana, Manoli López, jugadora de pe-

tanca, comenta que “va ser molt emocionant

en la inauguració, el moment de veure tota la

gent i poder saludar”. La seva companya d’e-

quip, Teresa Pujadó, corrobora l’emoció viscu-

da a l’acte inaugural destacant “la cançó inter-

pretada per la cantant Nina, Un instant vull  en

el temps”. Elionor Castillo, directora de la

Fundació Finestrelles, afegeix que “participar

com a entitat en un acte com aquest contri-

bueix a sensibilitzar la ciutadania i a donar a co-

nèixer el que poden fer en l’àmbit esportiu les

persones amb discapacitat.”

Per a les monitores també van ser dies

molt especials, comenta Maite Soto: “han estat

uns dies inoblidables on hem pogut compartir

amb les nostres esportistes, les seves il·lu-

sions, els seus somnis i el seu esperit de supe-

ració”. “Per a nosaltres aquesta és l’Olimpíada

de l’esforç, del valor, de la solidaritat, de l’amis-

tat, i gràcies a l’esport hem pogut gaudir d’a-

quests valors” diu Miriam Zoppetti. 

Les onze  integrants de la Fundació Finestrelles, amb les monitores, a Lloret durant els dies de

la competició

Les dues principals entitats de futbol

de la nostra ciutat es van posicionar contra

la violència contra les dones. Aprofitant

que el dissabte 25 de novembre, Dia

internacional contra la violència contra les

dones, equips de tots dos clubs jugaven a

Esplugues, van sortir al terreny de joc del

camp Salt del Pi amb una pancarta

reivindicativa, com es pot veure a les

imatges de dalt.

Els clubs de futbol, contra
la violència contra les
dones

L’Associació Bàsquet Esplugues ha

informat ha informat que el Torneig de

Bàsquet Cadet Ciutat d’Esplugues se

celebrarà els dies 3, 4 i 5 de gener de 2007,

al Complex Esportiu Municipal La Plana. La

final de la competició serà el dia 5 a la

tarda.

El torneig de Reis de
bàsquet cadet serà els
dies 3, 4 i 5

L’espluguenca Marta Ripoll s’ha

proclamat campiona d’Espanya per equips,

formant part del Can Mèlich, també campió

de Catalunya d’enguany i cinquè al

Campionat d’Europa de Clubs.

Marta Ripoll, campiona
d’Espanya d’esquaix
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Esport en edat escolar: bons
atletes, millors persones

La primera fase comarcal dels Jocs Esportius Escolars ja és en

marxa. Va començar el 4 de novembre passat i s’acabarà el 16 de des-

embre, després de la disputa de sis jornades de competició. Esplugues

participa amb onze entitats i centres educatius (Associació Bàsquet

Esplugues, Col·legi Nazaret, Escola Alemanya, CEIP Isidre Martí, CEIP

Folch i Torres, CCA Plaza Macael, American School, CF Can Vidalet, FA

Espluguenc, Escola del Club Handbol Esplugues, Club Gimnàstica

Artística Les Moreres i Club Voleibol Esplugues). Les disciplines en què

hi ha representació espluguenca en els Jocs Escolars 2006-2007 són

bàsquet, futbol, futbol sala, handbol i voleibol, a més de gimnàstica artís-

tica i el judo, com a esports individuals. La segona fase comarcal comen-

çarà el 13 de gener de 2007 i s’acabarà el 12 de maig. En aquesta segona

fase es formen els diferents grups de competició en funció de la classifi-

cació obtinguda pels diferents equips en la primera fase de la competi-

ció.

La disputa de la competició de Jocs Escolars, en què els èxits més

destacats en temporades precedents han estat, per a Esplugues, la pre-

sència d’equips de futbol sala del CCA Plaza Macael a les fases finals de

Catalunya en diferents categories, és la cara més visible de la pràctica de

l’esport a les escoles i als clubs, on diàriament centenars de nens fan es-

port per desenvolupar-se com a atletes i com a persones. El Pont

d’Esplugues ha volgut acostar-se a tres exemples de com es treballa a la

nostra ciutat en la promoció de l’esport escolar: un col·legi públic, el CEIP

Folch i Torres; un de concertat, l’Escola Nazaret, i una entitat esportiva, el

Futbol Associació Espluguenc.

CEIP Folch i Torres: l’esport  en clau educativa
El CEIP Folch i Torres compta amb dos equips mixtos de futbol sala

en Jocs Escolars. Cada dos dissabtes, és possible veure’ls jugar a la pista

de l’escola. Però al centre hi ha més esport, perquè l’activitat física forma

part de la filosofia del centre, tant a nivell docent com extraescolar. Àn-

gels Canal, responsable de les activitats esportives de l’Associació de

Mares i Pares de l’escola, creu que “fer esport és molt grat per als nos-

tres fills i filles, perquè és un ajut fonamental per al seu desenvolupa-

ment personal”. Els alumnes de P4 i a P5 fan iniciació esportiva i, a me-

sura que es van fent grans, poden escollir  esports més concrets. El fut-

La temporada de Jocs Escolars va començar el 4 de novembre passat. La
competició, en què participen dotze entitats de la ciutat, és la punta de l’iceberg de
la feina de foment de l’esport que es fa als centres educatius i a les entitats

Els jugadors dels dos equips que competeixen als Jocs Escolars en representació del CEIP Folch i Torres
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bol, el bàsquet i el tennis són les tres modalitats que poden practicar els i

les alumnes del col·legi del carrer Sant Antoni Maria Claret. A nivell

humà, “inculquem als nens i nenes que, encara que juguin per guanyar,

ho han de fer pensant en el col·lectiu i respectant els contrincants”.

“Nosaltres som una escola inclusiva,també en l’esport” apunta Canal, la

qual creu que l’actitud dels pares i de les mares davant de la competició

és bona: “Sempre hem potenciat la igualtat entre els nens i les nenes i

ningú pot pensar que el seu fill o filla sigui millor que els altres”.

Escola Natzaret: aprendre a guanyar... i a perdre
A l’Escola Natzaret, els equips que la representen en Jocs Escolars

són de bàsquet i de futbol sala. També hi fan natació i taekwondo. Marina

Gelado, la directora del centre, explica que “l’esport és part de la forma-

ció integral del nostre alumnat.  El desenvolupament físic, psicomotriu,

lúdic i personal és molt important per a ells i elles i l’esport és una bona

manera d’aconseguir-ho” explica, alhora que apunta que “la pràctica

d’activitat física fomenta la convivència, el respecte i altres valors molt

importants”. “És molt important que aprenguin a guanyar, però ho és

més que aprenguin a perdre, a saludar els companys i els rivals” consi-

dera en apuntar que l’esport és una eina més de l’educació. 

La delegada de l’AMPA, Nati Antón, recorda que els esports que

practiquen són “fruit de la demanda dels mateixos alumnes” i que, de

vegades, l’esport serveix d’estímul a aquells estudiants que poden tenir

algun problema a nivell acadèmic. També per als pares i les mares, l’es-

port té un alt valor integrador, perquè els permet relacionar-se amb al-

tres progenitors. “A més, amb el seu comportament  contribueixen que

l’esport sigui entès com un joc i res més. Ens agrada guanyar, però si es

perd no passa res”, explica.

FA Espluguenc: l’inici de la base
La perspectiva de l’esport escolar en una entitat és una mica dife-

rent, perquè els clubs veuen en aquests menuts i menudes el seu futur

esportiu. El FA Espluguenc, l’entitat que hem escollit com a exemple, té

en competició estrictament escolar un total de cinc equips, tres preben-

jamins i dos benjamins. Segons Juan Carlos González, el seu coordina-

dor,  la diferència fonamental amb les competicions que depenen de la

Federació Catalana de Futbol (els Jocs Escolars els organitzen els

Consells de l’Esport Escolar) és “la preparació i el nivell dels equips. Però

en escolar hi ha l’avantatge que els equips tenen, sobretot a la segona

fase, un nivell molt semblant i això permet que els jugadors aprenguin

més ràpidament. Si jugues contra un rival molt superior a tu, ni aprens a

defensar, perquè és millor que tu, ni a atacar, perquè pràcticament no et

deixarà passar de mig camp”.  

Als infants que comencen a jugar se’ls ensenyen els fonaments bà-

sics (normes, col·locació al camp, diferenciació entre llocs de l’equip i as-

pectes tècnics com el control de pilota i passi). Però no s’obliden d’altres

àmbits importants de les persones. “Cal que els jugadors es comportin

al vestidor, que contribueixin a la cohesió del grup, que respectin els

companys, que recordin que defensen la samarreta de l’Espluguenc, que

guardin una disciplina i que sàpiguen respectar els companys i els rivals”

explica. González, tot i ser integrant d’un equip de futbol, creu que els

més menuts han de practicar més d’un esport i reconeix que el paper

dels pares i les mares podria ser un altre: “S’haurien de mantenir més al

marge i deixar treballar els entrenadors tranquil·lament, però això sem-

bla molt difícil. Si interfereixen en les nostres instruccions, el que fan és

confondre als mateixos jugadors. Això sí, nosaltres estem oberts als seus

consells i suggeriments”.  

L’esport és entès com una eina
educativa de primer ordre. Aprendre a
guanyar és tan important com adquirir
valors com la companyonia, la solidaritat
o el respecte al rival

Un dels equips prebenjamins del FA EspluguencEquips de l’Escola Nazaret (a l’esquerra, i del FA Espluguenc. El

futbol és l’esport estrella a la nostra ciutat entre els més petits
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THE MEETING POINT
School of English

MATRÍCULA OBERTA CURS 2007
AMPLIEM EL NOSTRE CENTRE!!!!!!

Davant la gran demanda de places per al pròxim curs, obrim tres noves aules, sumant un total
de nou, totes elles equipades amb sistema audiovisual i amb tot el mateial necessari per oferir-

te ensenyament de qualitat en un entorn d’aprenentatge actual. 

• Classes per a nens a partir de 3 anys (màx. 6 alumnes)
• Classes per a adults. Nivells des de Beginners fins a Advanced

Horari matins i tardes (màx. 6 alumnes)
• Preparació exàmens oficials: FCE, CAE, CPE
• Classes privades
• Classes per a empreses
• Biblioteca i videoteca
• Internet gratuït per als alumnes del centre 
• 9 aules amb equip audiovisual
• Aules climatitzades
Horari de secretaria De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h

THE MEETING POINT SCHOOL OF ENGLISH · e-mail: the_meeting_point@hotmail.com
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (Carrer de l’Avenç)  ☎ 93 470 01 16
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El Complex Esportiu La Plana
estrena accés i vestíbul

Les obres de la segona fase de la remodelació de
l’equipament municipal s’acabaran properament

Segon gran canvi en un Complex Esportiu

Municipal  La Plana en plena transformació.

Propera-ment, la instal·lació, que en l’actuali-

tat compta amb 3.170 persones abonades, es-

trenarà un nou accés, des de la plaça

Catalunya, i un nou vestíbul, que disposarà

d’un taulell d’atenció als usuaris adaptat a les

persones amb mobilitat reduïda. Igualment,

s’ha instal·lat un ascensor que permetrà a les

persones amb problemes de mobilitat accedir

a la sala de fitness, a les graderies de la pisci-

na i, en un futur, a les oficines i a les zones de

formació esportiva que s’habilitaran a l’edifici

en un futur no gaire llunyà. 

Un altre espai que es posa en marxa és la

nova zona d’aigües que disposarà de quatre ja-

cuzzis, amb diferents temperatures d’aigua,

una sauna col·lectiva i un spa col·lectiu. També

s’estrenen quatre vestidors col·lectius esco-

lars que permetran construir els nous vesti-

dors col·lectius d’homes i dones.

Aquestes novetats se sumen a la creació de

la sala de fitness i  la conversió d’un altre espai

per a la pràctica de sessions dirigides de ci-

clisme indoor. La tercera fase d’aquesta remo-

delació, que es portarà a terme durant l’any

2007 inclourà la construcció del vestidor feme-

ní, el tractament de les façanes de l’equipa-

ment i l’obertura d’un passatge que unirà els

carrers Alegria i Llunell amb el parc dels

Torrents separant l’Institut Severo Ochoa i el

mateix Complex Esportiu.  

Altres projectes esportius
La remodelació de La Plana és només un

dels diferents fronts oberts pel que fa a la mi-

llora de les infraestructures esportives ciuta-

danes. A les Piscines Municipals Parc dels

Torrents, estrenades aquest estiu, s’estan fent

obres de construcció de vestidors. Les obres

d’instal·lació de gespa artificial als camps de

futbol El Molí i Salt del Pi ja s’han adjudicat i

estaran enllestides durant 2007. I el primer tri-

mestre de l’any que ve podrien començar les

obres del parc ciclista a la Fontsanta. Pel que

fa al nou Complex Esportiu Les Moreres, se

n’està redactant el projecte de construcció.  

Imatge virtual del projecte de construcció  del vestíbul, que aviat serà una realitat 

El equipo senior de fútbol sala del

CCA Plaza Macael debuta esta temporada

en la segunda territorial B de fútbol sala,

competición organizada por la Federación

Catalana de Fútbol. Su aspiración, tras

haber logrado el ascenso la pasada

campaña —fue uno de los protagonistas de

la gala Campions que organiza

anualmente El Corte Inglés—, es “intentar

volver a ser campeones, esta vez para

subir a segunda territorial, algo que, para

nosotros, con sólo dos años de existencia

como equipo senior, sería inmejorable”,

según ha explicado su entrenador, Alberto

Rodríguez. La plantilla está formada por:

Daniel Herrero y Carlos Fernández

(porteros); Javier Rodríguez y Damián

Bermejo (cierres); Miguel Carretero, Diego

Pastor, Cristian González y Rubén Morón

(alas) y Víctor Cano, Marcial Maeso y

Carlos Domínguez (pivotes).

Primera temporada del
CCA Plaza Macael en la 2ª
B de fútbol sala

El Club Handbol Esplugues de

categoría senior (primera división nacional,

grup C) ha saldado el primer tramo de la

temporada con un balance bastante

satisfactorio. Tras once jornadas, el equipo

sumaba cuatro victorias, ante el Sant

Quirze (23-31, jornada 1), el Eivissa (31-26,

jornada 6), la UE Sarrià (27-25, jornada 8) y

el Maristas (32-24, jornada 10), un empate y

seis derrotas. Pese al hándicap de no poder

disponer de la pista del CEM La Plana por

obras de reparación del parquet, ha

conseguido resultados que hacen ser

optimistas de cara a la consecución del

objetivo: la permanencia.

Buen inicio de liga del
Handbol Esplugues
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C. Verge de la Mercè, 35 (Can Vidalet) • Tel. 93 473 74 12
08950 Esplugues de Llobregat

RESTAURANTE ARGENTINO

•ESPEC IAL IDADES•

EMPANADAS  CR IOL LAS
CHOR I PÁN

PROVOLETAS
MOLLE JAS

M I LANESA  NAPOL I TANA
CANELONES  ARGENT INOS

T I RA  DE  ASADO
PARR I L LADA
PANQUEQUE

MENÚ MED IOD ÍA
de martes a viernes (lunes cerrado)

RESTAURANTE ARGENTINO

•ESPEC IAL IDADES•

EMPANADAS  CR IOL LAS
CHOR I PÁN

PROVOLETAS
MOLLE JAS

M I LANESA  NAPOL I TANA
CANELONES  ARGENT INOS

T I RA  DE  ASADO
PARR I L LADA
PANQUEQUE

MENÚ MED IOD ÍA
de martes a viernes (lunes cerrado)

C. Verge de la Mercè, 35 (Can Vidalet) • Tel. 93 473 74 12
08950 Esplugues de Llobregat

SALÓN INTERIOR 
PARA COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA

SALÓN INTERIOR
PARA COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA

Tel. 93 473 90 90
mastery@mastery-sass.com

www.mastery-sass.com

C/ Nord, 70, La Mallola - 08950 Esplugues 

Winterthur Salud Optima tiene ventajas que ofrecen la mejor

solución para cada familia.  Es un producto completo de

gama alta que cuenta con el mejor cuadro médico y las coberturas habituales y además destaca por:

Sujeto a las condiciones gene-
rales de contratación de
Winterthur Seguros.
Posibilidad de información te-
lefónica al T 93 473 90 90

Winterthur Salud

✔ Cobertura garantizada de por vida
✔ Segunda opinión médica
✔ Descuentos a no fumadores y a familias numerosas
✔ Maternidad Opcional. Tú eliges y sólo pagas por lo que necesitas
✔ Autorizaciones telefónicas y sin costes de trámites
✔ Inclusión del recién nacido durante el primer mes, sin carencias ni exclusiones
✔ Sin gastos extras a la cuota mensual (sin coste uso tarjetas/talones)
✔ Cirugía Refractaria (corrección por láser de miopía, hipermetropía y astigmatismo)

NOVES COL·LECCIONS EN

TOUS

RELLOTGESULLERES

ELS TEUS MILLORS REGALS DE NADAL I REIS 
EN JOIERIA I RELLOTGERIA 

ET DONAREM LES MILLORS IDEES 
PER REGALAR IL·LUSIÓ

MOLT BONES FESTES A TOTS!!
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El Club Voleibol Esplugues
afronta la temporada 2006-07
amb un equip jove i renovat

Jordi Català assumeix, per segon any, la direcció de
l’equip i de moment no vol parlar d’objectius

L’equip senior del Club Voleibol Esplugues

ha iniciat la temporada 2006-2007 més dubita-

tiu del que la directiva i els tècnics es pensaven

abans del començament i quan quedaven tres

jornades per al final de la primera fase de la

competició no estava clar que pogués situar-se

entre els tres conjunts catalans que lluitaran per

classificar-se per disputar l’ascens. En les pri-

meres sis jornades, l’equip sumava tres victò-

ries, per 0-3 a les pistes del Lloret i del Sabadell,

i per 3-0 contra el Lloret en pista pròpia; i cinc

derrotes, a la pista de la Residència Blume, la

seva casa provisional per les obres de reforma

al CEM La Plana,  davant del CVB Barça, el Santa

Isabel i el Vall d’Hebron, que es perfilava com el

gran rival per classificar-se en el  tercer  lloc, i a

la pista del CVBarça i del Santa Isabel. 

L’Esplugues d’enguany és un equip jove i

força renovat. Ha incorporat Paloma Millán,

Paula Barniol, Montse Benabarre i Virginia

Morón i vuit de les jugadores tenen 20 anys o

menys. Altres dues en tenen 21 i la jugadora

més veterana és Virginia Morón, amb 29. Cal

destacar que sis integrants de la plantilla s’han

format al planter del club, cosa que diu molt en

favor de la qualitat de la seva estructura forma-

tiva. Per segon any consecutiu, Jordi Català

n’assumeix la direcció tècnica, amb Montse

Sanmartí com a ajudant. Català diu que “hem

volgut fer un equip jove, per donar una oportu-

nitat a les jugadores juvenils del planter que han

passat a ser sèniors. Volem fer un equip que

sigui el més competitu possible, que jugui per

merèixer guanyar cada partit”. L’entrenador diu

que no es poden establir més objectius que el

d’intentar classificar-se entre els tres primers

equips del seu grup. 

“Som un conjunt molt lluitador, que té unes

jugadores a les quals els agrada molt jugar a

volei  i no donen ni una pilota per perduda i amb

prou qualitat com per fer un bon joc” explica

Jordi Català. Les lesions, la joventut de l’equip i

el canvi provisional de pista s’apunten com tres

hàndicaps que poden estar marcant un inici de

temporada menys reeixit del previst.  

La plantilla

Col·locadores: Silvia Araco i Marta García

Oposades: Paloma Millán, Paula Barniol i

Bea López

Atacants: Ruth González, Casandra Mon-

tesinos, Virginia Carmona, Montse Bena-

barre

Lliure: Silvia Solanellas

Centrals: Davinia Montesinos, Katia Mae-

so i Virginia Morón

Jugadores i cos tècnic del Club Voleibol Esplugues 

La classificació del grup C de la lliga

EBA de bàsquet (la quarta categoria

estatal en importància) estava molt

igualada després de les onze primeres

jornades i entre el quart i l’avantpenúltim

classificat hi havia només tres victòries de

diferència. L’Esplugues ocupava la vuitena

plaça, amb 5 partits guanyats, davant de

l’Universidad de Zaragoza (88-82, primera

jornada), el River Andorra (60-61, segona

jornada), el Monzón (76-82, quarta

jornada), el Ripollet (61-55, sisena jornada)

i  l’Olivar (60-59, vuitena jornada) i sis

perduts. L’equip, tot i tenir las important

lesió de Mahmadou Samb durant més d’un

mes, ha sabut respondre a les exigències

de l’inici de la competició, tot i tenir una

plantilla pràcticament nova. El jugador

més destacat d’aquestes primeres

jornades ha estat Josep Mestres, que

figura com a millor rebotejador de la

competició, amb 96 rebots en 8 jornades.

En el partit contra el Ripollet en va sumar

17.

La lliga del Bàsquet
Esplugues, molt igualada 

L’equip sènior de l’Sporting

Esplugues ha tornat a jugar a la primera

nacional B, després d’algunes temporades

d’absència. Dues victòries i quatre derrotes

en els sis primers partits disputats és el

balanç de l’equip en el nou periple a la

categoria. L’equip que dirigeix Marco

Antonio Pérez ocupa un lloc al mig de la

classificació i semblaria que tindria a

l’abast l’objectiu de mantenir la categoria

que s’ha marcat el club per a aquesta

temporada. Tant aquest com l’altre equip

senior de l’entitat ha estat jugant,

provisionalment, a la pista de la Residència

Blume, mentre que el femení ho ha fet al

Poliesportiu de Can Vidalet.

L’Sporting Esplugues torna
a primera nacional B 

IMATGE D’ARXIU
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ESCOLA DE DANSA
I TEATRE MUSICAL CCoonnttrreerraass

Av. de Cornellà, 17-19 • Edifici SÍMBOL • Esplugues de Llobregat

Tel. 93 499 02 33  www.escolacontreras.com
info@escolacontreras.com

MATRÍCULA OBERTA

Curs 2007
BALLET CLÀSSIC
CLAQUÉ
JAZZ

DANZA ESPAÑOLA
SEVILLANAS
FLAMENCO

PRE-BALLET 
(A partir de 4 anys)
PRE-ESPAÑOL 
(A partir de 6 años)

Preparació exàmens
de la Royal Academy

TEATRE MUSICAL

• CIVIL
• MATRIMONIAL 

I FAMÍLIA
• PENAL
• ESTRANGERIA

• LABORAL
• ARRENDAMENTS
• MENORS
• CIRCULACIÓ
• IMMOBILIARI

• DETECTIUS

• TAXACIONS

/PERITATGES

• ENVIAMENT

DINERS

• GESTIONS A

REGISTRES

PÚBLICS

SERVEIS JURÍDICS

ALTRES SERVEIS

Doctor Manuel Riera, 4 • 08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 38 54 · Fax 93 371 46 22 · gloriasole@icab.es

10 anys d’experiència al seu servei

E S P L U G U E S  C O M E R C I A LE S P L U G U E S  C O M E R C I A L

COMPRAMOS SU PISO
Le aseguramos que alquilamos su piso en 1 MES sino

pagamos nosotros la mensualidad.COMPRAMOS SU PISO

Confíenos el alquiler 
de su piso

Avda. de Cornellà, 67-71
08950 Esplugues de Llobregat

Tel. 93 473 22 50 / Fax 93 372 99 02

3r ANIVERSARI
Vine a veure’ns

t’obsequiarem amb un regal
TENIM ELS MILLORS REGALS DE NADAL

C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 47
Tel./Fax 93 371 92 49

08950 Esplugues de Llobregat
ambients@telefonica.net
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El fútbol base del CF Can Vidalet 
se enfrenta a su año más decisivo
Tras el ascenso de cuatro de sus equipos a primera división, a la entidad se le
presenta el reto de mantener el nivel adquirido 

El CF Can Vidalet consiguió, la pasada cam-

paña,  situar a cuatro de sus principales equi-

pos de base (juvenil, cadete, infantil y alevín) en

primera división y logró, de esta manera, dar un

importante paso adelante en el trabajo que la

entidad lleva a cabo en su promoción del fútbol

en el barrio y en el conjunto de la ciudad. Uno

de los artífices de este éxito es el director de-

portivo de la entidad, Vicente Díaz, que lleva

cuatro años en el cargo tras una carrera depor-

tiva que le ha llevado a pertenecer a una decena

de equipos, como jugador o entrenador. Díaz,

que jugó en el extinto CD La Plana, ingresó en

el Can Vidalet para dirigir al equipo amateur.

Ahora lleva las riendas deportivas de la entidad.

¿Cómo han empezado las cosas esta tempo-

rada?

Hemos empezado bien. Esperaba más di-

ficultades, pero de momento los cuatro equipos

están compitiendo bien y en algún caso podría-

mos tener la sorpresa de verlos en la parte alta

de la clasificación. 

El éxito del año pasado, ¿fue una sorpresa o el

fruto de un trabajo de varios años?

Era algo que entraba dentro de nuestros

planteamientos, porque el trabajo de los dos úl-

timos años había sido muy bueno y todos los

equipos estaban muy equilibrados. ¿Otros as-

censos? No, yo creo que para una entidad de

nuestras características, tener a los cuatro

equipos “A” en primera es lo adecuado. El obje-

tivo inmediato sería mantener las categorías de

los conjuntos y en el futuro, con las buenas

perspectivas que el club tiene gracias a la ins-

talación de césped artificial, podremos ir a más.

¿Qué valores, futbolísticos o no, se inculcan a

los niños?

En la escuela, lo más destacable es que

el niño se divierta jugando al balón y que el re-

sultado no sea lo más importante para él. Si

cinco minutos después de haber perdido un

partido, se pone a jugar otra vez, significa que lo

que le gusta es pasárselo bien. También quere-

mos que haya un orden y una disciplina,e  insis-

timos en los valores del compañerismo, el sa-

crificio, el respeto a los compañeros, entrena-

dores, padres y rivales... Con los mayores (a

partir de alevín), hacemos especial hincapié en

corregirles las actitudes negativas que puedan

tener, como no respetar las normas del club.

Nuestra filosofía es que primero son las perso-

nas, luego los fundamentos futbolísticos y final-

mente la competición.

El club ha hecho un importante esfuerzo por

que todos los entrenadores tengan una titula-

ción adecuada. ¿Qué requisitos se les pide?

Sobre todo, que sean ordenados y disci-

plinados, que sepan que son la cabeza visible

de su equipo y deben dar ejemplo, que las nor-

mas del club también les incumben a ellos...

Además, evidentemente, cuantos más conoci-

mientos técnicos y tácticos tengan, mejor. Por

nuestra parte, desde la dirección deportiva, les

prestamos nuestro apoyo constante y les ase-

soramos en todas aquellas situaciones que re-

quieran nuestra participación.

¿Y qué le pide a los padres y madres de los ju-

gadores?

Que tengan paciencia, porque todos tene-

mos nuestra parte de responsabilidad en la for-

mación de sus hijos aunque, futbolísticamente,

la responsabilidad sea del club; que sean res-

petuosos con los hijos de los demás, porque a

veces, por defender a uno no tenemos en cuen-

ta a los demás  —éste es un deporte de equipo,

en el que todos ganamos y todos perdemos—; y

que hagan caso de las normas de funciona-

miento de la entidad. 

“El césped artificial será
clave para nuestro
crecimiento”

Vicente Díaz explica que la próxima

colocación de césped artificial en el

Campo del Molí  “será muy importante.

Los equipos podrán trabajar más a gusto,

en una superficie más agradable. Por

ejemplo, en un campo de tierra, si llueve,

los entrenamientos se ven afectados y, en

césped, ese problema no existe.  También

podemos mejorar la preparación técnica

de los jugadores. Además, creo que el

césped es un estímulo tanto para entre-

nadores como para futbolistas, que tra-

bajarán con más ilusión. Y seguro que con

esta nueva superficie habrá más niños

que querrán jugar con nosotros”. 

ESPORTS
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Can Clota i Krill són els nostres
representants a la tercera
categoria territorial de futbol

Dos equips de la nostra ciutat juguen a la ter-

cera categoria territorial , el Can Clota i el Krill,

que estan enquadrats en el mateix grup, el 12,

considerat com un dels més forts  de la divisió.

Després de vuit jornades, el Can Clota figurava a

la part mitja de la taula, amb 12 punts, mentre

que el Krill era a la cua, amb només un. 

“Enguany estem segurs que podrem aconse-

guir l’objectiu de pujar de categoria”, explica un

dels jugadors, Pedro Valcárcel. “L’any passat ens

vam quedar només a tres punts  i aquest és un

al·licient afegit per a la plantilla” recorda. L’inici

de la lliga va ser molt bo per a l’equip i en la jor-

nada 5 es va posar líder. Les ensopegades pos-

teriors l’han fet endarrerir-se una mica a la clas-

sificació. Però queda molta lliga i les possibili-

tats de pujar estan intactes. 

El Can Clota data de l’any 2000 i juga habitual-

ment al Camp Municipal El Molí,a les 12 del mig-

dia dels diumenges, tot i que durant el temps

que hi hagi les obres d’instal·lació de la gespa

artificial ho farà els diumenges  a les 6 de la

tarda.  N’és el president Juan Manuel Picazo i

l’entrenador Alberto Hernández.

Les aspiracions del Krill, almenys aquesta

temporada, són més modestes. Sembla predes-

tinat, tot i la bona voluntat dels seus dirigents, a

estar a la part baixa de la classificació durant

tota la lliga, tot i que, a mig termini,  en tempo-

rades posteriors, el que voldrien és donar el salt

a segona territorial i formar una petita estructu-

ra de futbol base. Carles Quílez n’és, a la vega-

da, el president i l’entrenador. “A part de la tem-

porada regular, el club sempre intenta organit-

A dalt, el CF Can Clota. A la dreta, el Krill

L’Espluguenc continua 
en el grup capdavanter 

Després de 12 jornades, l’Espluguenc

figurava a la cinquena posició del grup 3 de

primera territorial, amb 21 punts, a 5 del

líder i a 2 del segon. Havia guanyat sis

partits, a l’Esparreguera (2-1,  1a jornada),

el Junior (1-2,  2a jorn.), el Florida (3-1,  3a

jorn.) i el Santa Eulàlia (3-0, 9a jorn.),

Torrellenc (0-2, 10a jorn.) i Vallirana (2-3,

jorn. 12); n’ha empatat tres i n’ha perdut

tres. Base Espirall i Olesa es perfilen com a

favorits en un grup que encara és molt

equilibrat. L’equip ha hagut d’incorporar un

nou porter arran de la lesió del titular. 

El Can Vidalet repunta 
a la segona territorial

Els resultats aconseguits en les

últimes jornades sembla que donen vida a

un Can Vidalet que no havia començat

massa bé la lliga i que confia que el seu

rendiment millorarà a la segona volta  per

acabar entre els primers de la lliga.

Almenys, resultats com el 6-2 al cuer,

l’Hospitalense, l’1-4 a l’Escolapis o el 3-0 al

Gornal fan pensar que la millora anunciada

per l’entrenador de l’equip a l’inici de la lliga

comença a arribar. De moment, cinc

victòries, qautre empats i tres derrotes per

a l’equip de Javier Gutiérrez, que figura  al

quart lloc de la classificació a la jornada 12. 

Molts empats del Can
Cervera en el seu debut

Cinc  victòries i quatre empats

situaven al Can Cervera al setè lloc, amb 19

punts (segona territorial, grup X). Les

victòries del Can Cervera van ser davant del

Can Vidalet (3-1, 2a jorn.), de l’Hospitalense

(1-0, 6a jorn.) i de l’Atlanta (12 jorn.), a més

del partit contra el Can Buxeres, en què el

Comitè de Competició el va donar com a

guanyador per retirada del contrari. De

moment, l’objectiu de la permanència

sembla assolible. 

zar un torneig a final de temporada i assistir a

alguna competició. Gràcies a alguns jugadors

estrangers que han passat pel club, hem pogut

viatjar a Suïssa i enguany estem planejant viat-

jar, amb el mateix objectiu, a Alemanya” ens ex-

pliquen des de l’entitat.  El Krill va néixer l’any

1999, com una entitat en què “els jugadors i al-

tres integrants tinguessin veu i vot per igual”.

Habitualment juga els diumenges (16 hores) al

Camp Salt del Pi. 

Les plantilles

Can Clota: Antonio (portero), Torres,

Valero, Moneo, Nieto i Jordi (defenses);

Nandi, Pedro, Dimas, Pablo, Patrick,

Miguel, Niko i Antolín (mitjos) i Sergi,

Serra, García, Pere i Víctor (davanters)

Krill: Marín i Frank (porters); Valls,

Cadevall, Muñoz, Solé, Rubio, Ulloa,

Selva, Lasso i Manich (defenses), Moyano,

Silvestre, Pau, Manzano, Guasch, San

Agustín, San Climens, Aguilera, Montes,

Mundet i Tolrà (mitjos), Gratacós, Farré,

Atigas, Roca, Benito i Masllorens

(davanters)
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Laureà Miró, 249 • Tel. 93 473 27 33
08950 ESPLUGUES

Joaquim 
Folguera, 2
Tel.93 434 00 84
08022
BARCELONA

Mossèn Jaume
Soler, 35
Tel. 93 471 23 05
08940
CORNELLÀ

e-mail: moya_torres_joyeros@hotmail.com

C/ Montesa, 15
(Montesa Residencial)

08950 Esplugues de Llob.
Tel. 93 473 07 45

93 473 85 75
móvil 630 037 480
Fax 93 372 06 52

www.canpalou.com

Can Palou Restaurant les desea Feliz y Próspero 2007

PARA ESTAS FIESTAS:
Noche Buena

Navidad 
San Esteban
Año Nuevo

Buffet Libre 
Especial

(Incluido bebidas)

BODEGA
Torres de Casta Rosado

Aguas Minerales
Cava Bach Platinum 75

Carrito de Licores 
Fríos y Surtidos

Café Rovi Arábico 
100% Natural

CENA FIN DE AÑO • COTILLÓN 2007

FRIVOLIDADES CAN PALOU
Montadito de gambas al ajillo, montadito de paté de jabugo, canapé de 

salmón y canapé de caviar.(Regado con Cava Masachs Rossé)

CREMA DE VIEIRAS Y LÁMINA DE YUCA

BOGAVANTE CON MANGO Y VINAGRETA DE FRAMBUESAS

SOLOMILLO TERNERA PERIGORDINI 
ACOMPAÑADO DE ARROZ CREMOSO DE SETAS

FRUTAS DEL BOSQUE AL CAVA

TRONCO SAN SILVESTRE

SURTIDO DE TURRONES Y DULCES NAVIDEÑOS

UVAS DE LA SUERTE Y COTILLÓN

NUESTRO BAILE CON DISCJOKEY, PANTALLA DIGITAL Y EFECTOS ESPECIALES

BARRA LIBRE FIN DE FIESTA (HASTA LAS 4 DE LA MADRUGADA)

CHOCOLATE CON CHURROS

BODEGA
(vino blanco) 

Raimat Chardonnay Blanco
(vino tinto) 

Raimat Cabernet Sauvignon
Cava Cuvee Raventós Codorniu

Aguas minerales
Café Rovi Arábico 100% natural

Brandy Torres 20 años
Carrito de Licores fríos surtidos

Whisky o Baileys

Ref: 02184 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT - EL GALL
Ático en venta - Con ascensor.
Superf. 75 m2 - Salón 20 m2 + Balcón - 3 Habitaciones - Baño - Cocina 4 m2

Suelo Terrazo - Carpinteria Sapelli y Aluminio - Trastero 
PARKING (NO EN EDIFICIO) - Armario- PISCINA - SOLEADO
Precio: 369.608,00 €€  (61.497.597 pts.)

Ref: 02297 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT - CENTRO
Piso en venta- 2º Planta sin ascensor. 
65 m2- tres habitaciones- Exterior salón y dos habitaciones. 
Al lado del parque POU  D’ EN FELIX. Para rehabilitar.
Precio: 279.470,63 €€  (46.500.000 pts.)

LA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZALA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZALA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZALA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZALA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZALA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZALA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZALA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZA

Tel. 93 480 22 69
Tel./Fax  93 473 10 01

C/ Sant Francesc Xavier,10
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

www.dydfincas.com • dydfincas@dydfincas.com

LA INMOBILIARIA DE SU CONFIANZA
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El F.A. Espluguenc va aprofitar el dia 12 d’octubre per

presentar els equips que configuren el seu planter de cara a la

temporada 2006-2007. L’entitat compta amb tres equips

prebenjamins, tres benjamins, dos alevins (l’aleví A a la foto), dos

infantils, un cadet, un juvenil i l’amateur de primera territorial. Uns

dos-cents jugadors entrenen i juguen a l’Espluguenc, al camp Salt

del Pi. L’entitat va aprofitar aquest acte de presentació per retre un

homenatge al Can Cervera, amb el qual comparteix les instal·lacions

del Salt del Pi, pel seu ascens a segona territorial. L’alcaldessa, Pilar

Díaz, va fer la sacada d’honor prèvia al partit que va enfrontar

l’Espluguenc i el Can Cervera.

L’Espluguenc presentà tots els equips del
planter per a la temporada 2006-2007

Òscar Rey, que és des d’aquest mes de setembre l’entrenador de

l’Hoquei Club Esplugues, vol “contribuir a fer possible que l’entitat

torni a sentir-se important” segons que va explicar a El Pont. Rey

procedeix de l’hoquei base del Santa Isabel i fa les funcions d’entre-

nador-jugador de l’equip senior de l’entitat, un dels dos que ha man-

tingut després del mal moment viscut durant l’estiu, que obligà a des-

mantellar tota l’estructura base. En el començament de la lliga, els

resultats no estan sent gaire bons perquè “a l’equip li està costant

conjuntar-se. Cal recordar que tots els jugadors són nous i de proce-

dència diversa i ara estem en un moment de coneixença”. L’Esplu-

gues milita a segona divisió catalana.  La plantilla està integrada per

Raimon Casas i Pep Pons (porters) i Marc Alumà, Ales Vila, Josep

Oriola, Narcís Cabré, Santi Olivé, Jordi Piquet, Roger Caritg, Xavier

Oliva, Antonio Sáiz i Oscar Rey (jugadors). 

El nou equip tècnic de l’Hoquei  Esplugues
vol contribuir a reflotar l’entitat

El Club Natació 
Esplugues, en l’any del
seu vintè aniversari

Porta dues dècades formant esportistes
i promovent l’activitat aquàtica  

La 2006-2007 no és una temporada qualsevol per al Club Natació

Esplugues, perquè en el seu decurs celebrarà el vintè aniversari. Durant

les dues dècades que porta en funcionament, l’entitat s’ha dedicat a for-

mar nedadors i nedadores, alguns dels quals s’han consagrat fins i tot a

nivell estatal i han acabat fitxant per clubs més poderosos. 

En l’actualitat, el club compta amb 32 nedadors i 23 nedadores,

repartits en diferents categories, des de la categoria G0 (nascuts i nas-

cudes l’any 1999) fins a l’absoluta (nedadors de l’any 1988 i anteriors i

nedadores de 1990 i anteriors), que entrenen a la piscina del Complex

Esportiu Municipal La Plana i competeixen en els diferents campionats,

tant individuals com per equips (lliga i torneigs als quals el Club Natació

Esplugues és convidat) en què el club pren part. 

El club té en l’actualitat 55 nedadors 
i nedadores, que participen en
competicions individuals i per equips

Els principals objectius del club són “formar a nens i nenes en un

esport que, des de la meva perspectiva, és el més compelt de tots” diu

Aitor-Eneko Oliver, el seu director tècnic, que especifica que els entre-

naments canvien en funció de l’edat del nedador (successivament,

aprendre a nedar, millorar la tècnica i aconsegui bones marques per

poder competir amb garanties). Juntament amb Oliver, integren l’equip

tècnic Cristina Benedicto i Verónica Piñero. Miguel Ángel Pradas és el

president de l’entitat. 

IMATGE D’ARXIU
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BIBLIOTEQUES
Cicle de cinema negre a La Bòbila 
amb pel·lícules franceses

Joies del polar francès és el títol del cicle de cinema negre

que la biblioteca La Bòbila va realitzar durant el mes de novembre.

Ascensor para el cadalso (2 de novembre), Pickpocket (dia 9), La

evasión (dia 16) i Tirad sobre el pianista (dia 23) són les quatre

pel·lícules que es van poder veure, de manera gratuïta. Des de la

biblioteca es considera que el cinema negre francès, també ano-

menat polar, ha estat un dels més interessants i actius d’Europa.

Alta participació en el premi
internacional de novel·la negra 
L’H Confidencial 2007

Un total de 66 originals opten a la primera edició del premi

internacional de novel·la  negra L’H Confidencial, convocatòria que

porta el nom de la revista interna de la Biblioteca de la Bòbila. El

premi és obert a escriptors en llengua castellana, sigui quina sigui

la seva nacionalitat, procedència o lloc de residència. Els organitza-

dors (Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial) han rebut 14 ori-

ginals de Catalunya, 35 de la resta de l’Estat, 2 d’Alemanya i 14

d’Amèrica, amb autors d’Argentina, Colòmbia, Xile, Veneçuela,

Equador, Mèxic i Estats Units. El veredicte s’emetrà el 15 de des-

embre proper, però no es farà públic fins al 24 de març de 2007. La

novel·la guanyadora serà editada per Roca Editorial, dins de la seva

col·lecció especialitzada Roca Criminal, i el seu autor rebrà un

premi de 12.000 euros.

González Ledesma parla de la seva
darrera novetat, ‘Méndez’

El novel·lista Francisco González Ledesma va visitar la

Biblioteca La Bòbila el 26 d’octubre passat, per parlar de la seva

darrera novetat literària, Méndez, editada en la col·lecció Tapa

Negra de l’editorial Almuzara. González Ledesma és una de les

grans figures de la novel·la negra actual al nostre país. El fons lite-

rari de la Biblioteca de la Bòbila compta amb tretze obres diferents,

inclosa Crónica sentimental en rojo, amb la qual va guanyar el

prestigiós premi Planeta durant 1984.

PER LA VOSTRA SEGURETAT...
QUÈ S’HA DE FER SI S’ÉS VÍCTIMA O TESTIMONI D’UN DELICTE?

•Memoritzeu tants detalls com pugueu sobre els fets ocorre-

guts: l’aspecte de l’autor o autors, les dades d’un vehicle impli-

cat en un accident...

• No  toqueu res: podríeu destruir o alterar proves

• Atengueu les indicacions dels agents dels Mossos d’Esquadra

o de la Policia Local

QUÈ S’HA DE FER PER PRESENTAR UNA DENÚNCIA?

• Us podeu adreçar a qualsevol dependència policial, on us se-

gellaran la denúncia i la trametran a l’òrgan jurisdiccional com-

petent. 

• En determinats casos, segons el tipus de delicte sofert, po-

dreu emplenar al mateix lloc de l’incident el full de denúncia que

us facilitaran els agents.

QUÈ ES NECESSITA PER PRESENTAR UNA DENÚNCIA?

• Un document d’identificació personal: document nacional d’i-

dentitat, passaport, permís de conduir,etc.

• Si heu patit un robatori, la llista dels efectes sostrets, amb el

màxim nombre possible de dades  identificatives: marca, model,

número de sèrie, descripció, fotografies...

ES PODEN PRESENTAR DENÚNCIES PER INTERNET?

• Per Internet, es poden denunciar danys, sostraccions i pèrdua

d’objectes, però no cap fet en què hi hagi hagut violència física con-

tra les persones ni cap fet en què els autors estiguin identificats.

POR SU SEGURIDAD...

¿QUÉ HAY QUE HACER SI SE ES VÍCTIMA O TESTIGO DE UN DE-

LITO?

•Memoricen tantos detalles como puedan sobre los hechos

ocorridos: el aspecto del autor o autores, los datos de un vehí-

culo implicado en un accidente...

• No  toquen nada: podrían destruir o alterar pruebas

• Atiendan las indicaciones de los agentes de los Mossos

d’Esquadra o de la Policía Local

¿QUÉ HAY QUE HACER PRESENTAR UNA DENUNCIA?

• Se pueden dirigir a cualquier dependencia policial, donde les

sellarán la denuncia y la tramitarán al órgano jurisdiccional

competente. 

• En determinados casos, según el tipo de delito sufrido, podrán

rellenar en el mismo lugar  del incidente la hoja de denuncia

que les facilitarán los agentes.

¿QUÉ SE NECESITA PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA?

• Un documento de identificación personal: documento nacional

de identidad, pasaporte, permiso de conducir,etc.

• Si han sufrido un robo, la lista de los efectos sustraidos, con el

máximo número posible de datos  identificativos: marca, mode-

lo, número de serie, descripción, fotografías...

¿SE PUEDEN PRESENTAR DENUNCIAS POR INTERNET?

• Por Internet, se pueden denunciar daños, sustracciones y pér-

dida de objetos, pero no ningún hecho en el que haya habido vio-

lencia física contra las personas ni ningún hecho en el que los

autores estén identificados.

POLICIA LOCAL: 092/93 371 66 66

MOSSOS D’ESQUADRA: 088 / 93 413 99 00
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E S P L U G U E S  C O M E R C I A LE S P L U G U E S  C O M E R C I A L

A.D.I.
CENTRE DE PSICOLOGIA INFANTIL

93.371.67.28
C/ de la Vinya, 10, baixos 3

Esplugues de Llobregat
E-mail: adi@adinfantil.com

VALORACIÓ I TRACTAMENT DE
PROBLEMES D’APRENENTATGE
· LECTURA LENTA

· MANCA DE COMPRENSIÓ LECTORA

· DISPERSIÓ A L’AULA

· DIFICULTATS EN EL RAONAMENT MATEMÀTIC

· DIFICULTATS PER SEGUIR EL CURS

· EXCESSIVA DEPENDÈNCIA DE L’ADULT PER

REALITZAR LES TASQUES ESCOLARS

ESPECIALISTES EN DIFICULTATS D’APRENENTATGE
INFANTIL – PRIMÀRIA – E.S.O.

Laureà Miró, 266 • Tel. 93 371 00 64 • ESPLUGUES

✔ TENDALS, PERSIANES i CORTINES
✔ FINESTRES D’ALUMINI TÈRMIQUES
✔ BALLESTES i MALLORQUINES D’ACER

TOLDOS AUTOMATISMES CORTINES REIXES

Des i tg em que  pass in  unes  mol t  Bones  Fes t e s !!

Dr. M. Riera, 24-26 • Tel. 93 371 48 28 • 08950 ESPLUGUES DE LL.

PANELS JAPONESOS
CORTINES VENECIANES

LLENCERIA PER A LA LLAR

ESTORES
CORTINES
TAPISSERIA

PINTOR
Basilio García

PINTURA - ESTUCADOS - DECORACIÓN

SERIEDAD Y MÁXIMA LIMPIEZA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

93 372 18 13 – 650 20 26 45
C/ Alegria, 16-18 • ESPLUGUES

Tel/Fax: 93.473.76.51  •  Mòbil: 675.36.26.40 (urg)

e-mail: info@dl-informatica.com  •  web: www.dl-informatica.com

SERVEI A DOMICILI
VENDA I REPARACIÓ

D’EQUIPS INFORMÀTICS
ASSESSORAMENT

Av. Isidre Martí, 34
Tel./Fax: 93 473 98 96
08950 Esplugues de Ll.

PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

TARIMAS

PARQUETS FLOTANTES

SINTÉTICOS

VISITE

NUESTRA EXPOSICIÓN
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TELÈFONS D’INTERÈS
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)

088/93 413 99 00 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 

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 Barbé Glicines 23 93 371 10 17

Consell de la Dona (reunió del 5 d’octubre)
S’anuncia que s’amplien els tallers del curs 2006-2007, per donar

resposta a les nombroses demandes rebudes. En funció de les inscrip-

cions s’obriran un o dos grups de cada taller. S’informa de la firma del

conveni amb l’Institut Català de les Dones, que té per objectiu promoure

la participació de les dones en el desenvolupament local i impulsar-ne

la incidència en les polítiques municipals. 

S’explica que l’Ajuntament, dins del programa d’actuació munici-

pal, ha identificar la promoció de polítiques d’igualtat de gènere com un

dels seus eixos prioritaris i que, en aquest sentit, s’ha sol·licitat a l’Àrea

d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona la possibilitat de

col·laboració amb la finalitat de realitzar una auditoria de gènere, una

diagnosi que permetrà saber les necessitats i/o problemàtiques socials,

així com les respostes i/o recursos existents per a les dones o en matè-

ria d’igualtat d’oportunitats en el nostre municipi. Amb aquesta audito-

ria, pas previ i necessari per projectar polítiques de gènere, es pretén

portar a terme posteriorment el disseny i el desenvolupament posterior

d’un pla de polítiques de dones que reculli les línies de treball en matè-

ria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Amb l’esmentada fina-

litat es proposa la realització d’un taller participatiu, La mirada de les

dones a Esplugues, l’objectiu del qual és conèixer les necessitats de les

dones de la ciutat en la seva vida quotidana, tenint en compte la pers-

pectiva de gènere, així com els aspectes positius que es troben al muni-

cipi. Es vol saber quins són els usos dels temps i de l’espai de les dones

del municipi i incorporar la mirada de les dones en el disseny de l’audi-

toria de gènere. 

Es fan propostes sobre les celebracions del 25 de novembre (Dia

internacional contra la violència de gènere) i el 8 de març (Dia de la

dona). Finalment, es critica el contingut de l’anunci  d’un producte de

neteja, s’explica el contingut d’una sèrie d’actes dedicats a Clara

Campoamor, amb motiu del 75è aniversari del vot femení i es distribuei-

xen unes postals de suport als presoners de Guantánamo, a l’illa de

Cuba. 

Consell de Cultura (reunió del 23 d’octubre)
Es fa una valoració del Correllengua, de la Festa del Pilar i de les

activitats corresponents a la commemoració de l’Any Mozart, per part

de les entitats organitzadores. S’informa a les entitats que han de con-

firmar la seva participació a les Festes d’Hivern i  Reis per tal que es

pugui planificar la programació amb prou temps.

Consell de Cultura (reunió del 6 de novembre)
Els assitents avaluen la celebració de diferents activitats:

Castanyada, Concurs de Panellets, Centenari de L’Avenç i Any Mozart.

S’anuncien els actes de les Festes d’Hivern, la visita de la Casa de

Adalucía de Silla (València), una ballada de sardanes i els actes del 18

aniversari de l’ACAE.

CONSELLS MUNICIPALS
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PORTAVEUS

Per primera vegada els grups municipals de l’oposició ens hem posat d’acord per fer un article

comú per tractar uns temes en què defensem uns criteris compartits. Quan quatre grups d’ideo-

logies diferents compartim criteris oposats a l’equip de govern i  tots aquests criteris estan presi-

dits pel sentit comú seria bo que el govern municipal reflexionés i adoptés una actitud més dialo-

gant i menys prepotent.

Presència de tots els grups municipals en els actes institucionals

Tot i que durant la Festa Major per primera vegada en molts anys, tots

els portaveus van ser al balcó municipal en el moment del pregó, aquest

fet que indica una normalitat democràtica, que hauria de ser habitual, és

un fet extraordinari.

Darrerament s’han donat uns quants casos de representants institu-

cionals que han vingut a Esplugues i han participat en actes en què la nos-

tra alcaldessa estava present sense que se’ns convidés als portaveus dels

diferents grups municipals.

Durant la festa major es va fer un acte institucional amb dues regido-

res de l’Ajuntament de Villanubla (Valladolid) i representants del grup de

“paloteo” d’aquesta població i dels Bastoners d’Esplugues. No se’ns va

convidar.

Quan la consellera Geli va venir a inaugurar la Residència de Sant Joan

de Déu es va organitzar una dinar on van ser convidades la majoria d’AV i

altres entitats sense que se’ns informés ni se’ns convidés.

Volem destacar especialment el dinar amb la consellera Tura perquè

es va fer en període electoral. Després de firmar el conveni amb l’alcal-

dessa sobre la cooperació amb la Policia Local es va organitzar un nou

dinar amb les mateixes entitats, si fa no fa, que amb la consellera Geli. Tot

i que vam preguntar al portaveu socialista què faria la Consellera no ens va parlar del dinar i des-

prés va comentar que s’havien convidat  membres del Consell de Seguretat Ciutadana. Si aquesta

és la versió oficial encara és més greu que se’ns marginés i més tenint en compte que els porta-

veus formem part del Consell.

A les 12 de la nit del dia 30 de novembre quan els Mossos van procedir a hissar la bandera i a

fer-se càrrec de la seguretat ciutadana a la nostra població van ser-hi presents la nostra alcal-

dessa i l’alcalde de Sant Just i no se’ns va informar de l’acte a les altres forces polítiques.

Entenem que el desplegament dels Mossos és un acte d’una gran importància perquè suposa

un gran canvi que la nostra policia es faci càrrec de  la seguretat ciutadana i és inadmissible que

no es comptés amb nosaltres en un acte tan important. Per això, hem presentat una moció al Ple

municipal per reivindicar a tots els actes organitzats per l’Ajuntament, en què participin represen-

tants d’altres administracions públiques, es convidi els portaveus dels diferents grups munici-

pals.

Cal Quirze

Corria l’any 1982 quan el primer ajuntament democràtic, ajuntament de coalició, iniciava el Pla

de conservació del carrer Església amb l’oposició de l’Associació de Veïns del Centre de l’època, ja

Esplugues necessita diàleg i participació

Jordi Figueras | ERC-AM Roger Pons | CiU
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que aquest Pla no era altra cosa que la transformació del casc antic amb la desaparició de la par-

cel·lació gòtica típica de l’Esplugues del segle XIX i principis del XX. Amb aquest Pla, a part de

certificar l’enderroc i la transformació de diverses cases del sector històric del nostre poble,

també es permetia edificar a l’espai de l’antic cinema Savoy, convertint un interior d’illa en 990

m2 edificables, fet que va fins i tot en contra de les normes urbanístiques del Pla general metro-

polita vigent a Esplugues. Actualment, 23 anys més tard,  l’equip de govern socialista diu que vol

preservar el casc antic que encara ens resta i engega diversos plans de preservació a l’entorn del

casc antic i també té intenció de redactar un nou catàleg de protecció del patrimoni. No obstant

això, en el sector de Cal Quirze, vol fer valer l’antic pla i a més afegir-hi 1.300 m2 edificables a

canvi d’uns 1000 m2 de zona verda. Tot això suma uns 2.290 m2 de noves edificacions al bell mig

del centre d’Esplugues, es massifica i transforma el que queda de casc antic a la zona de Laureà

Miró i a més s’ofereix una ganga a l’empresa  constructora. Si fem la traducció del preu de mercat

del m2 edificat a Esplugues veurem que l’empresa constructora tindrà uns guanys bruts de més

d’uns quants milions d’euros, a sumar als guanys que ja obtindrà per l’edificació, en planta baixa

més quatre pisos d’alçada, que corresponen a Cal Carreter i Cal Quirze, les cases corresponents

als números 202 i 204 del carrer Laureà Miró. A canvi d’aquests guanys la constructora hauria de

fer-se càrrec únicament dels costos d’enjardinament i urbanització dels 1.000 m2 de zona verda,

amb uns costos aproximats de 300.000 euros (uns 50 milions de les antigues pessetes) essent

molt generosos. Davant d’aquesta situació els diferents grups municipals de l’oposició, PPC, ICV-

EUiA, CiU, ERC i alguns veïns del nostre poble vàrem presentar una moció per intentar reconduir

el planejament proposat pels socialistes, procurar rebaixar l’edificabilitat en el sector, definir la

preservació de la trama urbana del casc antic, així com definir l’accés al parc dels Torrents que,

per cert,  no surt dibuixat en la proposta presentada pels socialistes davant el Ple de l’ajunta-

ment. La negativa del PSC a obrir de nou el debat i a repensar el futur d’aquest sector fa que crei-

xin els dubtes sobre la voluntat del PSC a l’hora de plantejar la protecció d’un casc antic

d’Esplugues en la seva totalitat i tot sembla indicar que s’afavoreix l’especulació. 

Càrrec de confiança

Per altra banda, també volem posar de manifest la nostra preocupació per una nova incorpo-

ració a la plantilla municipal. Es tracta del càrrec de Director del Servei de Desenvolupament

Institucional, Participació i Planificació Estratègica.

No entenem quin sentit té la incorporació d’un càrrec directiu adjunt a la Gerència d’aquest

Ajuntament a escassament 7 mesos de les eleccions municipals, perquè entre altres qüestions,

les grans línies polítiques ja estan traçades i poc marge d’actuació podrà tenir. Tampoc entenem

que una persona que ha estat director de la televisió pública de Gavà, avui s’erigeixi com a res-

ponsable per potenciar la imatge pública de l’alcaldessa, en detriment de la pluralitat política que

representen la resta de forces polítiques.

Però no només ens preocupa que es tracti d’un càrrec de confiança, sinó que tingui un con-

tracte de 6 mesos durada, pel qual cobrarà 72.333,10 euros / any, o el que és el mateix, 6.027,76

euros cada mes (més d’1.000.000 de les antigues pessetes).

El PSC-PSOE continua utilitzant l’Ajuntament d’Esplugues, amb pràctiques abusives, per ser-

vir els interessos de l’equip de govern. 

La mejora de la seguridad y la convivencia ciu-

dadana es uno de los grandes objetivos del equipo de

gobierno municipal. El despliegue de los Mossos

d’Esquadra es un hecho muy positivo, que contribu-

ye a hacer de Esplugues una ciudad más segura. Y lo

somos. Así lo demuestran las estadísticas. Nuestro

índice de criminalidad –que es la ratio que mide las

infracciones penales cometidas por cada mil habi-

tantes- es de 21’8, muy inferior a la media española

(49’4), la catalana (53’6) o

la europea (70’21). El des-

pliegue de los Mossos su-

pone prácticamente do-

blar el número de agen-

tes que había respecto a

cuando era el Cuerpo Nacional de Policía el encar-

gado de velar por nuestra seguridad. Si antes había

85 policías nacionales para Esplugues, Cornellà y

Sant Just, lo que representa una población de cerca

de 150.000 habitantes, ahora hay 70 Mossos  para los

61.000 vecinos y vecinas de Esplugues y Sant Just.

Pero no basta con esto. Queremos un sistema

de seguridad pública integral en Esplugues, que dé

respuesta a todas las demandas y preocupaciones

ciudadanas en esta materia. El nuevo Plan de

Seguridad y Convivencia  Ciudadana contiene 22 me-

didas concretas y seis grandes objetivos. En primer

lugar, garantizar la acción conjunta de los cuerpos

policiales. En segundo lugar, reducir la implicación

de los jóvenes en hechos ilícitos a través de la pre-

vención, creando una figura innovadora en Catalunya,

el agente de prevención en hábitos de riesgo, funda-

mental para evitar el consumo de drogas o el acoso

escolar. En tercer lugar, mejorar la protección y la

atención a las víctimas, con un especial acento en re-

forzar la prevención y la lucha contra la violencia de

género. El cuarto aspecto es mejorar la convivencia y

el civismo en los barrios, consolidando la figura de la

agente cívica, y potenciar el programa de conmuta-

ción de sanciones por acciones para la comunidad.

En quinto lugar, queremos tener un tráfico más or-

denado y con menos accidentes. Por último,  mejo-

rar la calidad global de la seguridad ciudadana a tra-

vés de los compromisos de servicio y la consecución

de la certificación de calidad ISO 9001 para la Policía

Local. Para llevar a cabo este plan será imprescindi-

ble el apoyo y la complicidad de la ciudadanía, que ha

de tener una implicación fundamental a través de la

participación de las asociaciones de vecinos en el

Consejo de Seguridad Ciudadana.

Luis Ortega | PPC

Llegan los Mossos, 
más seguridad

César Romero | PSCIsabel Puertas | ICV-EUiA


