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TRIBUNA

246 habitatges de
venda o lloguer per 
a la gent d’Esplugues

Conscients que l’habitatge és una de les principals preocu-
pacions ciutadanes, des de primers de febrer obrim el termini
de presentació de sol·licituds per participar al sorteig públic de
246 nous habitatges de lloguer i de venda. És una acció decisi-
va, que incorpora sis promocions d’habitatge públic, tres de
lloguer per a joves i tres de venda per a famílies d’Esplugues, i
a les quals també poden optar els joves. 

Aquestes promocions adreçades a totes les persones inte-
ressades en adquirir un habitatge de promoció municipal de
propietat a preu assequible formen part dels gairebé 800 habi-
tatges que, fins el 2012, és previst construir a la nostra ciutat.
Per això, podem dir que, amb aquest pla, ens situem com una
de les ciutats catalanes amb un major esforç en habitatge pro-
tegit, si es tenen en compte les limitacions en sòl del nostre
terme municipal. 

Amb aquestes promocions, farem habitatge de qualitat a
preus raonables perquè els joves i les famílies d’Esplugues no
es vegin obligats a marxar del seu municipi. La política social
d’habitatge respon, doncs, a les demandes reals de la gent
d’Esplugues i inclourà altres accions, com ara subvencionar
part de la instal·lació d’ascensor en comunitats que encara no
en disposen, i potenciar els ajuts per a un lloguer assequible
per a joves. 

Vull també remarcar que el govern municipal ha presentat
una innovadora línia d’ajuts integrals per a les dones víctimes
de violència de gènere que es trobin en una situació social es-
pecialment difícil. Aquest pla inclou ajuts per al lloguer d’habi-
tatge i per a un seguit d’activitats que facilitaran la seva auto-
nomia i la prevenció socioeducativa dels seus fills i filles. A més
de protegir i donar suport a aquestes dones, volem facilitar-los
que puguin continuar en el seu entorn social. 

246 viviendas de venta
o alquiler para 
la gente de Esplugues

Conscientes que la vivienda es una de las principales preocu-
paciones ciudadanas, desde primeros de febrero iniciamos el
plazo de presentación de solicitudes para participar en el sorteo
público de 246 nuevos pisos de alquiler y de venta. Es una acción
decisiva, que incorpora seis promociones de vivienda pública,
tres de alquiler para jóvenes y tres de venta para familias de
Esplugues, y a las cuales también pueden optar los jóvenes. 

Estas promociones dirigidas a todas las personas interesadas
en adquirir un piso de promoción municipal de propiedad a pre-
cio asequible forman parte de las casi 800 viviendas que, hasta
2012, está previsto construir en nuestra ciudad. Por ello, pode-
mos decir que, con este plan, nos situamos como una de las ciu-
dades catalanas con un mayor esfuerzo en vivienda protegida, si
se tienen en cuenta las limitaciones en suelo de nuestro término
municipal. 

Con estas promociones, construiremos vivienda de calidad a
precios razonables para que los jóvenes y las familias de
Esplugues no se vean obligados a marchar de su municipio. La
política social de vivienda responde, pues, a las demandas rea-
les de la gente de Esplugues e incluirá otras acciones como sub-
vencionar parte de la instalación de ascensor en comunidades
que aún no tienen  y potenciar las ayudas para un alquiler ase-
quible para jóvenes. 

Quiero remarcar también que el gobierno municipal ha pre-
sentado una innovadora línea de ayudas integrales para las mu-
jeres víctimas de violencia de género que se encuentren en una
situación social especialmente difícil. Este plan incluye ayudas
para el alquiler de vivienda y para una serie de actividades que
facilitarán su autonomía y la prevención socioeducativa de sus
hijos e hijas. Además de protegerlas y prestarles apoyo, quere-
mos facilitarles que puedan continuar en su entorno social. 

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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El plazo para solicitar un piso correspon-
diente a seis promociones incluidas en el Plan
Municipal de Vivienda de Esplugues se abrió el
pasado 1 de febrero. Este plan permitirá, hasta
2012, desarrollar alrededor de 800 viviendas
asequibles destinadas a la ciudadanía de
Esplugues. Se trata de una iniciativa que, según
explica la alcaldesa, “nos situará como una de
las ciudades catalanas con un mayor esfuerzo
en vivienda protegida si se tienen en cuenta las
limitaciones en suelo de nuestro término mu-
nicipal”. El plazo de presentación de solicitu-
des para todos los vecinos y vecinas de
Esplugues interesados en acceder a estas vi-
viendas estará abierto hasta el 29 de septem-
bre. La fecha y orden de entrega de cada solici-
tud no supondrá ninguna preferencia en el sor-
teo público posterior. Una vez se aprueben las
listas definitivas de aspirantes (que se harían
públicas el 15 de enero de 2008), está previsto
que en 2008 se lleve a cabo un sorteo público y

El plazo para optar a 246 pisos de promoción
municipal se abrió el 1 de febrero
Hay de tiempo hasta el 29 de septiembre para entregar la solicitud. El plan
municipal de vivienda prevé la construcción de casi 800 pisos entre 2007 y 2012

aleatorio entre todos los solicitantes para adju-
dicar las diferentes viviendas.

Las bases para el acceso a los pisos mu-
nicipales de esta convocatoria establecen dife-
rentes requisitos, en función de la tipología de
la vivienda (venta o alquiler). Estas condiciones
están destinadas a garantizar el acceso a una
vivienda asequible a toda la ciudadania que no
sea propietaria. Se podrá acceder a dos moda-
lidades de venta: en función del nivel de ingre-
sos familiares de régimen general o de precio
concertado. El 3% de los pisos se destinarán a
personas con movilidad reducida. Únicamente
se aceptará una solicitud por persona o unidad
familiar.  Los jóvenes menores de 35 años pue-
den presentar solicitud al mismo tiempo para
piso de alquiler y de venta.

Vivienda de promoción
municipal

La alcaldesa, Pilar Díaz, destaca la nece-

sitat de “hacer vivienda a precios razonables y
de calidad para que los jóvenes y las famílias
de Esplugues, la ciudadanía con economías li-
mitadas, no se vean obligados a marchar de su
municipio”. Pilar Díaz añade que la política so-
cial de vivienda responderá exclusivamente a
las demandas reales de la gente de Esplugues
y que incluirá otras acciones como “ayudas
para la instalación de ascensores en comuni-
dades que aún no tienen, y la potenciación de
las ayudas para un alquiler asequible para jó-
venes “.

Los requisitos
Para aspirar a un piso de venta, como

condiciones generales, será necesario acredi-
tar el arraigamiento en Esplugues (estar em-
padronado en la ciudad desde el 1 de enero de
2000 de forma continuada; acreditar la residen-
cia en Esplugues como mínimo durante cinco
años entre el 1 de enero de 2000 y la fecha de
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formalización de la solicitud, estando empa-
dronado al inicio y al final de este periodo; o
haber estado empadronado en Esplugues du-
rante, como mínimo, siete años, entre el 1 de
enero de 1998 y el 1 de febrero de 2007, pese a
que no se esté empadronado actualmente).
También se deberá tener la nacionalidad espa-
ñola o de cualquier estado de la Unión Europea;
tener permiso de residencia, de duración inde-
finida, si se es ciudadano extracomunitario;
destinar la vivienda a residencia  habitual y per-
manente; no ser propietario de ninguna vivien-
da y estar al corriente de pago de las obligacio-
nes con la hacienda local. También hay unas
condiciones específicas para los pisos de venta
de régimen general o de precio concertado, que
tienen relación con el nivel de ingresos de la
persona solicitante. 

Los pisos de alquiler se destinarán a jó-
venes menores de 35 años que buscan su pri-
mera vivienda, con un contrato de cinco años,
prorrogable anualmente a un máximo de tres

años más. Será necesario que la persona soli-
citante no forme parte de ninguna unidad fami-
liar de más de dos miembros (se admitirán las
unidades familiares de tres miembros si el ter-
cer integrante es hijo/a del solicitante o de la
pareja y es menor de edad). Cuatro de los pisos
se reservarán a personas con movilidad redu-
cida. Los ingresos familiares ponderados de los
solicitantes no podrán superar 5,5 veces el de-
nominado indicador público de rentas de efec-
tos múltiples (IPREM) ni ser inferiores a los
6.600 euros. El resto de  condiciones generales
son las mismas que en los de venta. 

La información sobre las bases de las
promociones de vivienda municipal se pueden
consultar en la web municipal www.esplu-
gues.cat, en el teléfono gratuito de atención
ciudadana 900 30 00 82, en una revista infor-
mativa que presenta todo el plan, que el Ayun-
tamiento ha distribuido en todos los domicilios;
y en un programa específico que cualquier per-
sona puede recoger en los puntos de atención
a la ciudadanía y que informa de los requisitos
específicos de la convocatoria actual. 

El Plan municipal de vivienda se dirige,
en especial, a los colectivos más desfavoreci-
dos en el acceso a un piso, como pueden ser
los jóvenes, la gente mayor y las familias que
no sean propietarias, que podrán acceder a una
amplia oferta residencial, en su ciudad y a un
precio inferior al del mercado libre. El Plan
prevé la construcción de pisos protegidos de

venta —dirigidos a toda la ciudadanía— y de al-
quiler —especialmente destinados a personas
jóvenes con el objetivo de facilitar su emanci-
pación—. Por lo que respecta a la gente mayor,
se construirán viviendas de alquiler reservadas
a este segmento de población para garantizar
su calidad de vida y autonomía.

Despliegue del plan
Se prevé que el despliegue del Plan mu-

nicipal de vivienda supondrá la creación de 120
pisos en el sector Sant Llorenç; 50 en Plaza y
Janés y 12 en la calle Pere Pelegrí; así como 64
viviendas de alquiler en las calles Josep Ven-
tura, Gaspar Fàbregas y avenida Isidre Martí.
Además de estas actuaciones, también se pre-
vé la construcción de 125 viviendas de promo-
ción municipal en el plan Porta BCN, 250 en
Can Cervera-Can Vidalet;17 en la calle Josep
Ventura y 170 de alquiler asequible para jóve-
nes y gente mayor en les plantas superiores de
los nuevos mercados municipales de Can
Vidalet y La Plana.

A finales del mes pasado comenzaron las
obras de construcción de algunas de las pro-
mociones que, en total, significarán la edifica-
ción de 246 pisos de alquiler y de venta en dife-
rentes barrios. De las seis primeras promocio-
nes que se han de iniciar, tres son de alquiler,
con pisos que van de los 37 a los 52 m2, según
los casos,  y las otras tres son de venta, de 41 a
92 m2. 

Este año comienzan las
obras para construir 
las seis primeras
promociones, con 246
pisos de alquiler y venta
en diferentes barrios

La documentación que 
se debe aportar

La documentación de los solicitan-
tes ha de incluir DNI del interesado y de los
miembros de la unidad familiar; pasaporte
y residencia en el caso de solicitantes de
nacionalidad no española; libro de familia;
vida laboral de la Seguridad Social; decla-
ración del IRPF o certificado de ingresos y
retenciones; declaración jurada de cum-
plimiento del requisito de empadrona-
miento en Esplugues; declaración jurada
de no ser propietario de ninguna vivienda
acreditación de la mobilidad reducida y
certificado de necesidad de vivienda adap-
tada.

Las solicitudes para acceder a un pi-
so de esta convocatoria se pueden presen-
tar en los puntos de atención a la ciudada-
nía de la casa consistorial, del Centro So-
ciocultural Molí-Cadí y de la Policía Local,
y en el registro general del Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento concederá
subvenciones para instalar ascensores
Las comunidades de propietarios se podrán beneficiar de estas ayudas, para
facilitar la accesibilidad de sus viviendas y promover la conservación de su edificio

El Ayuntamiento de Esplugues ha puesto en marcha un programa
para fomentar la instalación de ascensores en edificios de viviendas.  A
través de este plan, las comunidades de propietarios y propietarias se
podrán beneficiar de subvenciones para instalar ascensores y, de esta
manera, facilitar la accesibilidad de todas las personas y promover la
conservación de los edificios de viviendas de Esplugues.

El consistorio ha establecido una serie de condiciones que, de
cumplirse, permiten acceder a estas ayudas. Las comunidades debe-
rán haberse acogido al Programa de ayudas a la rehabilitación de edi-
ficios de uso residencial de la Generalitat de Catalunya. Este progra-
ma establece, como condiciones, la obligación de haber solicitado el test
del edificio (TEDI); que la fecha de construcción del edificio sea ante-
rior al 31 de diciembre de 1980; que el edificio tenga, como mínimo, un
70% de superficie dedicada a vivienda; que el edificio tenga seguridad

estructural y que las obras tengan la autorización municipal.

Las ayudas que se conceden
Las ayudas que se conceden son diversas. La Generalitat subven-

ciona hasta el 60% del presupuesto de las obras, con un máximo de
6.000 euros por vivienda. Por su parte, el Ayuntamiento otorga una sub-
vención a fondo perdido de 6.000 euros por ascensor. La ayuda munici-
pal es compatible con otras ayudas, siempre que la suma del total no
supere el presupuesto global de las obras. 

Las solicitudes para acceder a estas ayudas se deberán presentar
en los puntos de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento (casa con-
sistorial, Policía Local y edificio Molí de Can Vidalet), donde les amplia-
rán la información relativa a esta cuestión o cualquier otra referente al
tema de la vivienda. 

El Ayuntamiento concede una
subvención a fondo perdido de 6.000
euros por ascensor. La ayuda municipal
es compatible con otras ayudas públicas,
siempre que la suma del total no supere
el presupuesto global de las obras

Los edificios cuyas comunidades de propietarios podrán beneficiarse deben haber sido construidos antes del 31 de diciem-
bre de 1980. El ascensor supone una mejora fundamental para su accesibilidad
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La prioritat
són les
persones
El pressupost de l’Ajuntament d’Esplugues
per a 2007 destina el 80% de la despesa a
serveis públics, al manteniment i al suport
a les persones, amb programes que, 
en diferents àmbits, miren d’atendre 
les necessitats globals de la ciutadania

Milloren, entre altres, l’atenció domiciliària,
les emergències socials, l’orientació laboral
i professional, la teleassistència, el servei
de podologia per a gent gran i es crea un
programa de foment del voluntariat

L’Ajuntament d’Esplugues destinarà el 80 % de la despesa prevista
en el seu pressupost de 2007 als serveis públics de qualitat i a l’atenció
de les persones, mitjançant programes d’atenció social, de seguretat
ciutadana, d’habitatge públic, d’educació, cultura i esport, sostenibilitat,
medi ambient, mobilitat, vertebració urbana i foment del comerç local i
promoció econòmica.

Dins de les accions destinades a millorar la qualitat de vida de les
persones, hi destaquen els increments d’un 8 % dels recursos destinats
al servei d’atenció domiciliària (més de 200 persones i famílies assisti-
des) i d’un 9 % dels recursos destinats a emergències socials. També es
potencia el servei de borsa de treball d’orientació professional (més de
1.000 llocs de treball gestionats) i d’ orientació professional (1.900 usua-
ris) i s’implanta un programa de foment del voluntariat (creació d’un banc
de temps). 

El projecte de participació de les dones, el servei de teleassistència
domiciliària o el suport integral a les persones amb discapacitat són al-
tres apartats que milloraran les seves prestacions. Com va anunciar El
Pont d’Esplugues el mes passat, el servei de podologia per a la gent gran
millora de manera substancial doblant el nombre d’hores d’atenció (150
hores mensuals). Els recursos destinats a projectes de solidaritat inter-
nacional també s’apugen un 8%.

IMATGE D’ARXIU
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Política educativa, cultural i esportiva
L’educació, la cultura i l’esport han d’ocupar un lloc central en la

vida de les persones, i així ho entén l’Ajuntament, que, per exemple, aug-
menta un 30 %  els recursos destinats a escoles bressol (290 places mu-
nicipals). Altres augments significatius són els referents a l’ensenyament
de català per a adults, als recursos de què disposa l’Escola Municipal de
Música o a la dinamització de les activitats destinades a la gent jove, que
han viscut una important embranzida arran de la posada en marxa de
l’Espai Jove Remolí. Igualment, es potencia la formació per aconseguir
que l’alumnat de primària i secundària aprengui a tenir un estil de vida
saludable, amb 151 activitats que l’Ajuntament ofereix als escolars de la
ciutat. Una altra gran novetat és la implantació d’un programa de natació
gratuït per a tots els alumnes de primer curs de primària de les escoles
públiques, que serà efectiu a partir de l’inici del curs escolar 2007-2008.
Pel que fa a equipaments esportius i culturals, el pressupost municipal
de 2007 preveu la redacció del projecte tècnic i execució de les obres de
construcció del Complex Esportiu Municipal Les Moreres i la redacció del
projecte tècnic de l’Auditori Municipal.

Polítiques de medi ambient i de manteniment
Quant a la política de medi ambient, les principals novetats que pre-

veu el pressupost municipal són un increment dels recursos destinats a
neteja viària i recollida de residus, la implantació de la nova normativa de
custòdia d’animals abandonats i l’ncrement de les activitats de sensibilit-
zació i implantació de programes d’ús eficient dels recursos no renova-
bles.

L’Ajuntament també posarà durant 2007 especial accent en les po-
lítiques de foment del comerç local i de l’activitat econòmica. Les princi-
pals accions seran la redacció d’un Pla d’usos comercials, la reforma i
reestructuració dels mercats municipals i la senyalització viària i comer-
cial. També es preveu un increment d’un 22 % dels recursos destinats a
consum, a través de l’OMIC. 

La ciutadania opina sobre els pressupostos en
una audiència pública

Com a novetat, i prèviament a l’aprovació del pressupost muni-
cipal, enguany es va celebrar el 27 de novembre una audiència públi-
ca oberta a la ciutadania, per tal que tothom que ho desitgés fes pro-
postes o plantegés qüestions a l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz,
sobre els diversos programes, serveis i inversions que preveu
l’Ajuntament per al 2007. El consistori impulsa mecanismes de par-
ticipació ciutadana, cosa que s’evidencia en el desplegament del
Reglament de participació ciutadanà. L’opinió de la gent també serà
important en l’elaboració d’un nou pla estratègic de ciutat, prevista
per a enguany. D’altra banda, en l’actualitat s’estan revisant els com-
promisos de servei amb els ciutadans.

La natació escolar serà gratuïta per a
l’alumnat de primer curs de primària.
També augmenten els recursos per a
escoles bressol, ensenyament del català i  
l’Escola Municipal de Música

IMATGE D’ARXIU



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
152 | gener-febrer de 2007

010



VIDA MUNICIPAL

EL PONT D’ESPLUGUES|
152 | gener-febrer de 2007

011

Esplugues és la ciutat de la
província amb menys impostos
L’any 2004, la càrrega fiscal per habitant va ser a Esplugues de 366 euros, 145
menys que la mitjana dels municipis barcelonins de 20.000 a 100.000 habitants 

La ciutadania d’Esplugues suporta la me-
nor càrrega fiscal municipal (la quantitat de di-
ners que, de mitjana, ha de pagar un ciutadà o
ciutadana al seu Ajuntament per impostos i
taxes municipals) de totes les ciutats de la pro-
víncia de Barcelona amb una població entre
20.000 i 100.000 habitants. Aquesta és una de les
dades més rellevants d’un informe  del Servei
d’Informació Econòmica de la Diputació de Bar-
celona. El treball realitzat per l’organisme pro-
vincial conclou que la bona gestió dels tributs i
dels serveis públics municipals són la clau per
poder aconseguir aquestes xifres. 

L’estudi, efectuat a partir d’un treball de
camp de l’any 2005,  posa de manifest que els
ciutadans i les ciutadanes d’Esplugues no sola-

ment disposen de la menor càrrega fiscal d’en-
tre els municipis mitjans de la província de
Barcelona, sinó que, a més, és un 40% inferior
que la de la mitjana dels 21 ajuntaments entre
20.000 i 100.000 habitants de la província de
Barcelona, segons el pressupost de 2004. 

145 euros d’estalvi per habitant
L’any 2004, la càrrega fiscal per habitant a

Esplugues estava situada en 366 euros per per-
sona, com a promig, és a dir, 145 euros menys
que la mitjana dels 21 ajuntaments que tenen
entre 20.000 i 100.000 habitants de la província
de Barcelona. Això significa que, en la pràctica,
de mitjana, viure a Esplugues suposa un estalvi
de 145 euros l’any per habitant en tributs muni-
cipals.

La clau, el model de gestió de la
qualitat d’Esplugues

L’Ajuntament d’Esplugues ha optat des de
fa anys per polítiques d’eficiència i de qualitat,
que han permès optimitzar la despesa corrent i
reduir el cost dels grans serveis obligatoris que
consumeixen gran quantitat de recursos (es-
combraries, parcs i jardins, neteja, seguretat,
manteniment). El model de gestió basat en els

principis d’excel·lència ha estat clau en satisfer
les creixents expectatives de la ciutadania amb
els recursos disponibles i amb la menor càrrega
fiscal possible a famílies i emprenedors. Un sis-
tema que ha permès també una gestió del pres-
supost controlat  i revisat sistemàticament.  

El d’Esplugues és un Ajuntament pioner a
Espanya en aplicar polítiques de qualitat per a
modernitzar i innovar, pel que fa a la prestació
de serveis. Així, és un dels pocs municipis es-
panyols que adopta com a estratègia l’aplicació
del Model d’Excel·lència de la Fundació Europea
per a la Gestió de la Qualitat (EFQM).  El principi
més important d’aquest model és el de l’orien-
tació de l’Ajuntament cap a la satisfacció dels
destinataris i beneficiaris dels serveis, és a dir,
la ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament
d’Esplugues compta amb premis de prestigi que
reconeixen aquesta trajectòria com ara  el
Premio Iberoamericano de Calidad. 

L’Ajuntament d’Esplugues
ha optat per polítiques
d’eficiència i de qualitat,
que permeten optimitzar
la despesa corrent i reduir
el cost dels grans serveis
mantenint-ne la eficàcia

Bona nota ciutadana a 
la gestió municipal global 
del seu Ajuntament

Segons el darrer baròmetre munici-
pal, entre la  població d’Esplugues,  més de
la meitat dels enquestats donaven valora-
cions de 7 o més punts sobre 10, quan se’ls
pregunta sobre el seu grau de satisfacció
amb la gestió de l’Ajuntament d’Esplugues.
La puntuació mitjana és de 6.54 punts i  tan
sols el 9.1% dels ciutadans donen puntua-
cions inferiors al 5. Per a l’equip de govern,
aquestes dades reflecteixen que la majoria
de la ciutadania d’Esplugues perceben la
bona gestió que porta a terme el seu
Ajuntament. 
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Les obres de reforma de la rambla Àngel Guimerà han entrat en la
seva recta final, i en poques setmanes, el canvi radical d’imatge a què ha
estat subjecte serà una realitat. Les obres que s’estan duent a terme en
aquesta important via del barri del Gall han de servir per transformar-la i
adequar-la a les necessitats de les persones. Els desnivells existents fins
ara, que eren veritables barreres arquitectòniques i que dificultaven el
pas a la gent amb mobilitat reduïda, s’han eliminat, de manera que la
rambla és ara totalment accessible, de manera que facilita el trànsit dels
vianants per la zona.

Al passeig central , la inclusió de cinc parterres amb gespa, la plan-
tació de nous arbres (tipuanes), la col·locació d’un millor enllumenat pú-
blic, adaptat als criteris d’eficiència energètica i de lluita contra la conta-
minació lumínica, i de nou mobiliari urbà (bancs i papereres), la renova-
ció del paviment i la substitució dels accessos a l’aparcament subterrani
contribuiran a fer-ne un lloc diferent, molt agradable visualment.

Altres millores complementàries
Les obres de reforma també han servit per millorar el clavegue-

ram, per soterrar línies de serveis, per repavimentar les dues calçades
laterals i per reformar les voreres. També s’ha aprofitat per col·locar tela
asfàltica d’aïllament per protegir l’aparcament subterrani i, a la calçada,
s’han ubicat pilones lluminoses que serveixen de guia als vehicles. 

Les obres de millora de 
la rambla Àngel Guimerà
entren en la recta final

L’actuació permetrà
dinamitzar la vida
comercial, cívica i
residencial de la zona

La rambla s’adaptarà més, a partir d’ara, a les necessitats de les persones. S’han eliminat tots els desnivells i ara aquesta via del barri del
Gall és totalment accessible a les persones amb mobilitat reduïda

La Biblioteca, amb nou vestíbul urbà
El projecte de millora del principal passeig del barri del Gall ha

inclòs la reforma de l’espai públic ubicat davant de la Biblioteca Pare
Miquel, de manera que el “vestíbul urbà” de la Biblioteca s’adapta
més a les necessitats i a la importància d’aquest equipament. S’hi ha
canviat el paviment, s’hi han plantat més arbres i i s’hi ha instal·lat
altres elements de mobiliari urbà. A més, l’escultura Nu de dona,
d’Eulàlia Fábregas, s’ha resituat davant de la Biblioteca, on està, vi-
sualment, més a la vora de la ciutadania.
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La llegada de la línea 3 del
metro a Esplugues, más cerca

El objetivo de hacer llegar el metro hasta
Finestrelles y el centro de Esplugues está un
poco más cercano, después del nuevo paso
dado por la Generalitat, al ajudicar la realiza-
ción de los estudios informativos de las dos
obras de mejora de la red ferroviaria del Baix
Llobregat que más nos afectan: la prolonga-
ción de la línea 3 del metro hasta Sant Feliu de
Llobregat y la continuidad de la línea de los
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya
desde la estación de Reina Elisenda hasta Fi-
nestrelles-Sant Joan de Déu. 

El estudio informativo es uno de los prime-
ros pasos por los cuales ha de someterse una

obra pública antes de que pueda ser ejecu-
tada.

El acuerdo al que llegaron hace aproxima-
damente un año diez ayuntamientos del Baix
Llobregat y la Generalitat preveía la prolonga-
ción de la línea 3 de metro entre Zona Univer-
sitària y Sant Feliu, con seis nuevas estaciones
y 5,8 km de recorrido. La de los FGC entre
Reina Elisenda y Finestrelles-Sant Joan de
Déu contará con dos paradas intermedias. En
Finestrelles-Sant Joan de Déu habrá un inter-
cambiador entre metro y FGC y en la parada
del centro de Esplugues, una conexión entre la
L3 y el tranvía. 

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat que
el preu màxim del lloguer dels pisos els
arrendataris dels quals volen acollir-se al
pla municipal d’ajuts al lloguer
d’habitatges per a joves serà a partir d’ara
de 900 euros, en comptes dels 600 que
figuraven a la normativa del pla. Amb la
modificació, l’Ajuntament mira d’adaptar-
se a la realitat del mercat immobiliari a la
ciutat i, així, donar l’oportunitat perquè
més persones, soles, en parella o en grup,
puguin acollir-se a les subvencions. 

El pla d’ajuts al lloguer d’habitatges
per a joves va ser creat per l’Ajuntament

l’any 2002 amb l’objectiu de col·laborar en
el projecte d’emancipació de les persones
d’Esplugues d’entre 18 i 35. El pis llogat ha
d’estar al nostre terme municipal i la
subvenció que el consistori concedeix no
pot, en cap cas, superar el 50% de l’import
de l’arrendament.  Des de l’aprovació del
Pla, 144 persones s’han beneficiat
d’aquests ajuts, per a un total de 123 pisos
llogats. 102 subvencions van ser
concedides a sol·licituds individuals i  21
per a peticions presentades per parelles o
grups. Tot i que les bases també
contemplen la possibilitat de donar ajuts
als grups de més de dues persones que
vulguin compartir pis, no se n’ha concedit
cap per manca de sol·licituds. L’edat
majoritària està entre els 25 i els 29 anys.   

El límit dels lloguers que
poden acollir-se al pla
d’ajuts puja a 900 euros

La gente mayor dispone ya de una
nuevo zona lúdica, una zona de juegos en el
parque dels Torrents inaugurada  el pasado
27 de febrero. La instalación ha corrido a
cargo del Ayuntamiento, con la colaboración
de la Diputación de Barcelona.

Se trata de un espacio de carácter lúdico,
formado por diferentes módulos de actividad
que forman un circuito establecido previamen-
te y que permiten trabajar las facultades físicas
y sensoriales de la gente mayor. Además de
poder ser utilizada de manera libre o espontá-
nea por cualquier persona mayor que quiera
acceder a ella, está previsto que esta zona de

juegos acoja en alguna ocasión alguna de las
sesiones del programa de actividad física para
la gente mayor.

La zona se ha instalado en la parte baja
del parque dels Torrents, por debajo del Pont
Nou y muy cerca de la valla que circunvala el
campo municipal de fútbol Salt del Pi. Cuenta
con una quincena de elementos diferentes (pla-
taformas, asideros, barras, asientos y suelos)
en las que se pueden realizar diferentes ejerci-
cios destinados a este colectivo.El Ayunta-
miento tiene previsto colocar dos zonas más,
de las mismas características, en los parques
de Can Vidalet y Pou d’en Fèlix. 

La  gente mayor de la ciudad
dispone de una nueva zona lúdica

Está ubicada en el parque dels Torrents
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S’obre al carrer Sant Gabriel 
el primer tanatori del municipi
La instal·lació de serveis
funeraris va començar a
funcionar el 17 de gener 

El grup funerari Mémora va inaugurar el 17
de gener passat les instal·lacions del nou ta-
natori d’Esplugues, situat al carrer Sant Ga-
briel, 78-80, en la zona industrial i de serveis
Montesa. L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz,
i el president del grup Mémora, Ricardo
Molina, van presidir l’acte oficial d’obertura de
l’equipament, “una instal·lació necessària per
a una població de les nostres característi-
ques”, va explicar la mateixa alcaldessa.

El tanatori és el primer de la població i
també el primer que el grup funerari Mémora
construeix a la comarca del Baix Llobregat. Es
calcula que les seves instal·lacions donaran
servei a uns 55.000 habitants —segons xifres
facilitades per la mateixa empresa—, cosa que
suposarà portar a terme al voltant de 1.000

serveis anuals.
El recinte està organitzat en quatre plan-

tes, amb una superfície total construïda de 390
metres quadrats. Compta amb un oratori amb
capacitat per a 120 persones assegudes, dues
sales de vetlla i aparcament per a uns quinze
vehicles. El tanatori s’ha habilitat en un edifici
industrial situat en la confluència dels carrers
Sant Gabriel i Sant Jordi, que Mémora ha re-
habilitat i adequat.

L’últim adéu, prop de casa
En la inauguració del tanatori, l’alcaldes-

sa va valorar la importància que, per a les fa-
mílies espluguenques, pot tenir “el fet de
poder dir l’últim adéu als nostres èssers més
estimats ben a prop de casa”, mentre que el
president de Mémora, Ricardo Molina,  va
mostrar-se satisfet pel fet de poder prestar
aquest servei a la població. Mémora  és líder a
Espanya en prestació de serveis funeraris, ta-
natoris, crematoris i gestió de cementiris.
Compta amb 40 empreses,130 funeràries, 45

tanatoris, 14 crematoris i 12 cementiris . Totes
les persones presents a la inauguració van
destacar l’amplitud i comoditat de les instal·la-
cions. La peculiaritat de les sales de vetlla, de
85 i 115 metres quadrats, és que estan dividi-
des en tres ambients diferenciats, amb la in-
tenció d’anar augmentant el grau d’intimitat a
mida que els usuaris es dirigeixen cap a la
zona on es troben les despulles mortals del di-
funt. L’oratori és aconfessional, tot i que el rec-
tor de la parròquia de Santa Magdalena, mos-
sèn Xavier Armengol, va beneir-lo en el decurs
de l’acte d’inauguració. 

El recinte té dues sales de
vetlla, un oratori i un petit
aparcament. Servirà a
una població de 55.00
persones i preveu prestar
un miler de serveis a l’any

S’ha habilitat en un edifici industrial del barri de Montesa. A la dreta, una
imatge de l’alcaldessa, Pilar Díaz, i del president de Mémora, Ricardo Molina,
a l’entrada del recinte, moments abans de la inauguració de les instal·lacions



Ambicioso plan  de mejora del espacio público en 

El presupuesto del Ayuntamiento incluye
este año, por primera vez, una aportación eco-
nómica específica para llevar a cabo numero-
sas mejoras urbanísticas en los diferentes ba-
rrios de Esplugues. 

La voluntad que el equipo de gobierno tiene
con esta medida es que el consistorio pueda
tener, en todo momento, capacidad de res-

puesta inmediata ante posibles desperfectos o
necesidades que se detecten en la vía pública.
Los concejales de los distintos barrios de la
ciudad y las diferentes asociaciones de veci-
nos son quienes vehiculan estas necesidades,
a la vez que también está previsto atender ne-
cesidades ciudadanas. 

Mejoras en diversos ámbitos
El Ayuntamiento de Esplugues tiene previs-

to destinar parte de este dinero a mejoras en
las aceras, al reasfaltado de calles o a la colo-
cación de nuevos pasos peatonales con resal-
te. El resto servirá para responder a las con-
tingencias que puedan ir surgiendo hasta final

de año, con la voluntad de hacer cómodos y
agradables todos los rincones de la ciudad. 

Entre otras medidas, ya se han aprobado la
instalación de nueve resaltes (ver su ubicación
en el plano), que facilitarán el paso de los pea-
tones por diferentes puntos de la ciudad, y la
mejora de la accesibilidad en más de treinta
cruces de calles. Se cubrirán los alcorques de
los árboles en diez calles que son estrechas,
para facilitar el tránsito de las personas.
También se sustituirán 300 bancos y 300 pape-
leras por modelos nuevos y más cómodos. En
algunos casos, estos bancos y papeleras
serán, además, reubicados para lograr un
mayor uso. Ocho zonas de juegos infantiles
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Estas mejoras urbanas se
dejarán ver en todos los
barrios de la ciudad



todos los barrios
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L’Ajuntament ha reforçat el servei de
neteja viària, durant les tardes, als carrers
més transitats de la ciutat. El reforç
consisteix en la presència de més
escombriaires i d’un nou vehicle de neteja.
El servei matinal es manté igual que fins
ara. La mesura s’ha pres amb l’objectiu de
mantenir els alts nivells de neteja que
sempre ha tingut la ciutat. 

Reforç del servei de neteja
durant les tardes, a les vies
més transitades 

Una sortida de vehicles a l’alçada de
la rotonda del Pont ha millorat la mobilitat
a la plaça Santa Magdalena. Com se sap,
fins ara, quan els cotxes giraven a la dreta
per buscar aparcament, si no en trobaven
havien de fer marxa enrere perquè era un
tram sense sortida. Amb la modificació
introduïda recentment, poden donar la
volta completa; i sortir de la plaça i
incorporar-se a la circulació a través de la
rotonda.

Oberta una nova sortida
per a cotxes a la plaça
Santa Magdalena

L’Ajuntament portarà a terme quatre
campanyes puntuals de control del soroll
provocat per vehicles de dues rodes
(motocicletes i ciclomotors), els mesos de
febrer, abril, juny i setembre. L’objectiu és
detectar els vehicles que facin més soroll
del permès, perquè els seus conductors
portin a terme les mesures correctores
necessàries. El soroll provocat per les
motos i els ciclomotors  és una de les
principals fonts de contaminació acústica.

Campanyes de control del
soroll de motocicletes

La Policia Local remet a la Fiscalia
del Tribunal els atestats dels accidents de
trànsit amb resultat de mort o lesions
greus, després de concloure’n la instrucció.
L’objectiu és permetre a la Fiscalia efectuar
una valoració de la gravetat del sinistre i
impartir les instruccions d’actuació
processal i penal que se’n derivin.

Els atestats d’accidents de
trànsit es remeten a la
Fiscalia del TSJC

ubicadas en distintos parques o espacios li-
bres serán ampliadas o mejoradas, y se suma-
rán dos nuevas zonas de juegos para gente
mayor a la ya instalada en el parque dels
Torrents.  Será en los parques de Can Vidalet y
Pou d’en Fèlix. 

Se soterrarán cuatro grupos de contenedo-
res (una mejora visual notable) y se ajardinará
el talud de la autopista B-23 a la altura de la
calle Puig i Cadafalch (entre Laureà Miró y
avda. Lluís Companys). Además, los contene-
dores que estén sobre la acera serán encaja-
dos fuera de ella. El Ayuntamiento también 
reasfaltará veinte calles y mejorará la señali-
zación horizontal.  

Las principales actuaciones

300papeleras nuevas y/o recolocadas

300bancos nuevos

20 calles reasfaltadas

9pasos peatonales con resalte nuevos

33 cruces mejorarán su accesi-bilidad

10 calles con alcorques de árbol cubiertos

8 zonas infantiles (ampliación o mejora)

2 zonas de juegos para gente mayor

4grupos de contenedores soterrados

20 grupos de contenedores encajados en

Mejoras para hacer 
una Esplugues más
cómoda y agradable

la acera
Además...
• Ajardinamiento del talud de la autopista
B23
• Reposición de árboles
• Mejora de la señalización horizontal
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La Policia Local i els Mossos ja
patrullen junts al terme municipal

Efectius de la Policia
Local i dels Mossos
d’Esquadra vigilen
conjuntament a la ciutat
des del Nadal, cosa que
ha augmentat la sensació
de seguretat als carrers

en les zones més transitades i amb més activi-
tat comercial. Van parlar amb veïns i veïnes, es
van entrevistar amb els comerciants per saber
quines eren les seves inquietuds i van estar
atents a qualsevol circumstància anòmala que
pogués pertorbar la bona convivència que, ha-
bitualment, regna en els nostres barris.

L’operació Nadal és la primera experièn-
cia conjunta que, en la pràctica, han tingut els
cossos dels Mossos d’Esquadra i de la Policia
Local des de l’arribada de la policia autonòmi-
ca a la nostra ciutat. L’alcaldessa, Pilar Díaz, ha
explicat que “aquesta bona línia de col·labora-
ció continua ara, un cop acabat el període na-
dalenc, igualment amb patrulles mixtes que
vetllen per la seguretat a tota la ciutat, però, de
manera especial, en zones específiques, com
serien els eixos comercials en horari de fun-
cionament de les botigues o els polígons indus-
trials del Gall o Montesa, principalment a la nit,
cosa que mostra la bona cooperació  entre els
cossos”.

Acció preventiva i coordinada
Els representants dels Mossos d’Esqua-

dra a la nostra ciutat van explicar als represen-

Durant les festes de Nadal i Reis, la ciuta-
dania d’Esplugues va poder veure pels carrers,
parcs i places del municipi patrulles mixtes, in-
tegrades per un agent de la Policia Local i un
altre dels Mossos d’Esquadra passejant a peu,
vetllant per la seguretat de tothom, protegint
les persones i els seus béns i fent una acció
preventiva de gran importància. Aquests patru-
llatges, inclosos en l’anomenada operació Na-
dal, han servit per accentuar el paper de poli-
cia de proximitat que els dos cossos volen des-
envolupar, per fer d’Esplugues una ciutat mi-
llor per conviure-hi i per augmentar la sensa-
ció de seguretat de tothom.

Els agents van estar especialment actius

Un agent de la Policia Local i una dels Mossos d’Esquadra
parlen amb una ciutadana al mercat ambulant de Can Vidalet

tants de les entitats veïnals i comercials, en la
darrera reunió del Consell Municipal de Segu-
retat Ciutadana, que un dels seus objectius
prioritaris és potenciar el seu paper de policia
preventiva, fonamentada en dos eixos: la plani-
ficació i el coneixement de la ciutat i de la seva
gent. Per això, han iniciat una sèrie de reunions
i trobades amb les associacions de veïns i amb
la Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplu-
gues, per tal de conèixer de primera mà els
temes que més preocupen aquestes entitats en
matèria de seguretat ciutadana. Considera que
és una línia de treball que dóna bons resultats i
que és productiva, tant per als  Mossos d’Es-
quadra com per als comerços i la ciutadania en
general.  

Des de fa setmanes és
habitual veure aquestes
patrulles mixtes vetllant
per la seguretat de la
ciutat, especialment a les
zones més transitades
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ENTREVISTA

“Esplugues s’ha guanyat un lloc dins 
del sector audiovisual a nivell mundial”
Entrevista a Antoni D’Ocon, president de D’Ocon Films, productora de dibuixos
animats amb seu a Esplugues, i de la federació que aplega les empreses del sector

En un món tan globalitzat, quina és la situació
que travessa el sector dels dibuixos animats?

Tenim la sort que el dibuix animat és un
llenguatge universal, que arriba a tot arreu i que
no passa mai de moda. En ficció, pel vestuari o
per l’època en què la van rodar, una pel·lícula o
una sèrie poden quedar  desfasades amb el pas
del temps. Això no passa amb els dibuixos ani-
mats. Els Fruitties, per exemple, els vam estre-
nar l’any 1991 i avui en dia els veuen molts in-
fants d’arreu del món. 
Quin estil de dibuix fa D’Ocon Films?

Nosaltres hem fet sempre un dibuix ama-
ble, amb històries que entretenen i formen els
espectadors. Dins del sector, en què hi ha di-
buixos animats per a infants, adolescents o
adults, el nostre públic objectiu és el familiar.  
La salut del sector a Catalunya és bona?

D’Ocon Films ha apostat sempre per fer
produccions genuïnament d’aquí. Per exemple,
la producció dels Fruitties és totalment nacio-

nal. Nosaltres no creiem en el sistema d’altres
països, de dissenyar una sèrie o una pel·lícula i
demanar que te la facin en un altre lloc on teò-
ricament la realització podria ser més econò-
mica. Les eines que proporcionen les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació ens han
permès estalviar temps i recursos humans. I el
talent continua sent-hi. De tota manera, més
enllà que les empreses hi apostem —que ho
fem—, cal una actuació decidida de la Gene-
ralitat perquè la indústria audiovisual del país
funcioni de la millor manera. A Catalunya no
podem fabricar bona part dels béns de con-
sum, potser per costos o per competitivitat, pe-
rò sí que podem tenir un sector audiovisual po-
tent, perquè aquí hi ha molt talent. Amb el pre-
sident Montilla ja n’hem parlat i esperem que
el govern actual aprofiti les idees que els hem
donat.
Quines són aquestes propostes?

N’hi ha moltes, des d’incentius fiscals

fins al fet que TV3 faci, encara més, de motor
del sector. I els ajuts econòmics han de ser su-
periors. Penseu que amb el que es destina al
cinema a tot Espanya, uns 100 milions d’euros,
no ens arribaria ni per fer la pel·lícula Cars. I
cal que es tingui en compte que nosaltres, a
més de crear llocs de treball, contribuïm a de-
fensar i difondre el nostre imaginari col·lectiu.
Gràcies a les nostres pel·lícules i sèries, a tot el
món se sap que hi ha un lloc que es diu Cata-
lunya —o Espanya—, on vivim d’una determi-
nada manera. També ajudem que els infants
d’aquí rebin altres missatges i models més
nostres, que no siguin el del jove  que menja
hamburgueses i va amb monopatí.
Ha canviat amb l’ús de les noves tecnologies
la càrrega de treball que comporta fer dibui-
xos animats ?

No s’ha de confondre la feina amb el
temps que s’hi inverteix. Crear uns personat-
ges, dibuixar-los, modelar-los, fer els deco-

Un ‘crack’ dels dibuixos
animats

Antoni D’Ocon és una referència en
el sector dels dibuixos animats a Espanya i
al món. L’any 1979 va crear D’Ocon Films,
que des de 1985 es va dedicar al que ara és
la seva especialitat. L’empresa, que des de
fa poc més de dos anys té la seu a Esplu-
gues, concretament al centre audiovsual
Imagina, al carrer Gaspar Fábregas, ha
impulsat prop de 2.000 produccions, amb
personatges com els fruitties, el dofí Delfi
o més recentment el gos Rovelló són algu-
nes de les creacions més conegudes. Des
de fa pocs mesos presideix, a més, la fede-
ració que aplega les empreses d’animació
d’Espanya.

Antoni d’Ocon mostra el
pòster anunciador d’una
de les seves produccions 

IMATGE CEDIDA PER D’OCON FILMS
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rats... comporten el mateix temps ara que
abans. La màquina ens ha ajudat a estalviar-
nos feines repetitives, que eren menys creati-
ves. El resultat és que hem reduït temps de
producció, però la feina és la mateixa.
Per què hi ha tan poca programació infantil a
les televisions?

Aquesta és una pregunta que se li hauria
de fer als programadors, però hi ha diversos
factors. A Espanya hi ha dos tipus de canals, els

les emeten. El resultat és que les sèries d’aquí
no s’emeten perquè els foranis ens han copat
l’espai. I hauria de ser al contrari, perquè el mis-
satge que reben els nostres infants i adoles-
cents és totalment diferent al desitjable. No cal
oblidar que el que ells i elles vegin ara serà el
reflex del seu comportament quan siguin gent
adulta. L’animació és un vehicle important de
formació, d’entreteniment i de participació i els
programadors ho han de veure així.

arreu. Penseu que els partits de futbol que re-
transmet la Sexta tenen el seu origen a Esplu-
gues, des d’on s’emet el senyal perquè es pugui
veure a tot el món, i això ens ha d’omplir d’or-
gull.
Si hagués de fer uns dibuixos animats sobre
Esplugues, com se’ls imagina?

D’entrada, hauria de saber què volem ex-
plicar d’Esplugues. Segur que trobaríem algu-
na idea interessant, perquè les històries o
aventures que passen a Esplugues, tot i que la
gent no ho percebi, són comunes a la resta dels
humans. Només es tractaria de trobar el vincle
que fa que un senyor que viu lluny d’aquí s’hi
identifiqui. El més important és trobar un fil
conductor, documentar-se, trobar elements
identificatius i desenvolupar la trama. 

públics i els privats. Els primers haurien de fer
una aposta més decidida i més basada en els
continguts i en la qualitat. TV3 s’hi esforça prou,
però la seva programació és plena de sèries ja-
poneses i d’aquí no se n’emeten gaires. El pro-
blema que hi ha és que les distribuïdores inter-
nacionals li imposen la compra de dibuixos ani-
mats estrangers quan s’interessen per altres
productes (sèries o pel·lícules) i ja que les tenen

“L’aposta per una ciutat
de la imatge a Esplugues
significarà un impuls
econòmic i una gran
projecció internacional,
perquè tot el que es faci
aquí es veurà a tot arreu”

Fa dos anys que D’Ocon Films és a Esplugues.
Com s’hi troben, a la nova seu?

Molt bé. Jo estic content perquè, com sóc
de Molins de Rei, estic molt a prop de casa.
Parlant seriosament, el Centre Imagina, on
estem ubicats, és ideal perquè pot arribar a
crear sinèrgies entre les companyies que s’hi
han ubicat.
D’Ocon i TD8 són les dues empreses que estan
a l’Imagina Visual Center des de l’inici. Sembla
que vostè va creure en aquest projecte des de
l’inici...

Sí. Quan els directius de Mediapro em van
presentar el projecte, em va agradar molt. Fins
i tot, vaig visitar les obres quan l’edifici era en
construcció.
Què li sembla el suport que l’Ajuntament dóna
per a la creació de la ciutat de la imatge
d’Esplugues?

Per tradició i per currículum —encara re-
cordo, de quan era petit, el poblat d’Esplugues

Antoni d’Ocon a l’estand de la productora que presideix instal·lat al Festival de Cinema de
Cannes. D’Ocon Fims és una de les empreses més representatives del sector i  les seves sè-
ries i pel·lícules es veuen arreu del món

Des de fa dos anys a l’edifici
Imagina, al barri del Gall

D’Ocon Films està ubicada a Es-
plugues des de l’any 2004, quan es va 
inaugurar l’Imagina Visual Center, un cen-
tre de producció audiovisual que per a
Antoni d’Ocon és tot un encert. Segons
d’Ocon, el suport que l’Ajuntament d’Es-
plugues ha donat a la ciutat de la imatge li
reportarà un important desenvolupament
econòmic i un important prestigi, perquè
les produccions impulsades a la nostra
ciutat es poden veure arreu del món.

IMATGE CEDIDA PER D’OCON FILMS

City, on es van filmar tantes pel·lícules de
l’oest–, la ciutat s’ha guanyat un lloc dins del
món audiovisual a nivell mundial, perquè les
pel·lícules rodades aquí s’han vist a tot el món,
no només als cinemes del voltant, i d’això la
gent se n’ha de sentir orgullosa. Si l’Ajuntament
hi fa una aposta decidida, haurà assolit no
només un impuls econòmic sinó, sobretot, una
projecció pràcticament mundial, perquè els
productes que s’hi facin s’acabaran veient-se
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Se pone en marcha un plan de atención 
a la mujer víctima de violencia de género 
Da respuesta integral, desde ayudas para acceder a una vivienda de alquiler hasta el
uso de servicios de ocio, para la integración de una mujer víctima de malos tratos

El Ayuntamiento de Esplugues ha puesto en marcha un Plan inte-
gral de ayuda a las mujeres socialmente vulnerables por violencia de gé-
nero. Se trata de un programa que prevé otorgar ayudas económicas y
sociales a las mujeres víctimas de violencia de género para que, una vez
se haya puesto de manifiesto su situación, puedan desarrollar una vida
normalizada en  su entorno social. 

Mediante este plan, el Ayuntamiento quiere dar su apoyo a las mu-
jeres que sean víctimas de la violencia por parte de sus parejas, así como
a sus hijos e hijas. A menudo, las víctimas se encuentran con una impor-
tante falta de recursos económicos que les dificulta la recuperación de la
vida familiar y el mantenimiento de su entorno social. 

Estas ayudas tienen la finalidad de posibilitar a la mujer hacer fren-
te a los gastos del alquiler de la vivienda u otros recursos necesarios para
mantener a la mujer y a su descendencia en su entorno social y facilitar
la integración y la prevención socioeducativa de sus hijos e hijas menores
de edad. El Ayuntamiento contribuirá a la financiación de recursos como
el alquiler de vivienda, teleasistencia móvil, tratamiento psicológico de
los menores o actividades de integración social (culturales, deportivas,
de ocio, etc).

Las ayudas municipales están dirigidas a mujeres víctimas de vio-

Se trata de una iniciativa pionera en
Catalunya. El de Esplugues es el primer
Ayuntamiento que idea un programa
global para que la mujer pueda
continuar en su entorno social

lencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Esta situación se deberá acreditar mediante sentencia o resolución judi-
cial, órdenes de alejamiento o protección, o informes de organismos ofi-
ciales como los servicios sociales municipals. Las ayudas se otorgarán
durante un año y se podrían prorrogar anualmente, si persisten las cir-
cunstancias de la mujer. 

Plan pionero
La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, ha remarcado que “el plan

es pionero en toda Catalunya, ya que es la primera vez que una adminis-

Una mujer firma en un mural realizado con moti-
vo del último dia internacional de la mujer, el 8 de
marzo. La sensibilizació respecto al problema de la
violencia de género es creciente en nuestra sociedad

IMATGE D’ARXIU
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tración municipal impulsa una respuesta integral a las necesidades de
las mujeres víctimas de violencia de género en situación de vulnerabili-
dad social”, dado que el plan abarca todos los ámbitos que influyen en la
vida cotidiana de las víctimas. Además, las ayudas municipales son com-
plementarias con las que otorgan la Generalitat de Catalunya u otros or-
ganismos oficiales. 

La alcaldesa añade que “con este plan, desde el Ayuntamiento que-
remos dar respuesta a las mujeres que sufren una situación social espe-
cialmente difícil, porque entendemos que el gobierno local tiene que ser
sensible con quien más lo necesita, en este caso con las mujeres que,
por circunstancias personales y afectivas, se encuentran solas”.

Ayudas al alquiler de vivienda

Las ayudas que este plan prevé conceder conciernen a dos ámbi-
tos, el acceso a la vivienda y la posibilidad de beneficiarse de servicios
sociales y actividades culturales y formativas.

Las ayudas económicas relativas a la vivienda son para financiar
parte del coste del alquiler de un piso. Estas ayudas, que pueden llegar
al 50% del coste del alquiler, se dirigen a mujeres que tengan unos in-
gresos económicos bajos o medios, inferiores a 3,5 veces  al denominado
indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM). El coste del al-
quiler mensual deberá ser inferior a los 900 euros. El importe de la ayuda
se establecerá en función de los ingresos de la solicitante y del coste del
alquiler, pero oscilará entre los 60 y los 240 euros mensuales. Para acce-
der a esta subvención, la solicitante deberá estar empadronada desde, al
menos, un año antes, y no podrá estar residiendo en un piso con ascen-
dentes familiares. 

Por otra parte, el plan también prevé la financiación parcial de otros
recursos sociales y culturales que faciliten la integración de la mujer en
una vida normalizada a las beneficiarias. Las mujeres pueden acceder a

ayudas económicas para actividades culturales y deportivas (talleres de
dibujo, cursos de las escuelas municipales de Música y Cerámica de la
ciudad, cursos deportivos y abonos de salud del CEM La Plana); a la tele-
asistencia móvil (en este caso, sólo para mujeres con orden de protec-
ción); a la lavandería social; al comedor social; al servicio de comidas a
domicilio, y al servicio de emergencias sociales.  

Asimismo, también se otorgarán ayudas para los hijos e hijas me-
nores de edad de las solicitantes  en actividades culturales y deportivas
(talleres de dibujo, cursos de las escuelas municipales de Música y Ce-
rámica, cursos deportivos en los equipamientos municipales, casales,
esplais…). También se les concederán becas de comedor o ayudas para
asistencia a centros de educación especial o a tratamiento psicológico.

Denuncias en 2006
Según los datos que han facilitado los dos cuerpos policiales que

en 2006 actuaron en Esplugues, durante el año pasado se presentaron
68 denuncias por malos tratos en Esplugues. De enero a octubre,  53 mu-
jeres acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar su
situación, mientras que en los meses de noviembre y diciembre lo hicie-
ron otras 15 en la nueva comisaría de los Mossos d’Esquadra de nuestra
ciudad. 

Son ayudas para mujeres con sentencia
o resolución judicial, órdenes de
protección o alejamiento de sus
agresores o cualquier informe oficial
que acredite la situación de riesgo

La violencia contra las mujeres es una de nuestras lacras sociales. El plan integral
quiere contribuir a que la mujer agredida pueda continuar en su entorno social

IMATGE D’ARXIU
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La primatóloga Jane
Godall participa en una
replantación en Collserola 
Se realizó muy cerca de la plaza Mireia
de Esplugues, organizada por Depana 

La primatóloga británica Jane Godall participó el pasado 17 de fe-
brero en una replantación de árboles que se realizó junto a la plaza Mireia
de Esplugues. Un centenar de personas más intervinieron también en la
acción para reforestar este punto del parque de Collserola. En total, se
plantaron unos cincuenta pinos, en una acción promovida por la Liga para
la Defensa del Patrimonio Natural (DEPANA). En los últimos meses, esta
entidad ha llevado otras acciones similares en la zona de la montaña de
Sant Pere Màrtir quemada en 2005. La última fue el 21 de enero, junto a
la Font de la Senyora, con la colaboración de Espluga Viva y la presencia
de la alcaldesa, Pilar Díaz, y del primer teniente de alcalde y concejal de
Medio Ambiente, César Romero. 

La presencia de Jane Godall en Catalunya responde a una invita-
ción de la Obra Social de La Caixa. La primatóloga es una de las más im-

portantes expertas en el estudio del comportamiento de animales.
Durante su estancia en Barcelona anunció la próxima apertura en España
de un centro de acogida de los chimpancés huérfanos que la científica ha
reunido en la República del Congo. Será el vigésimoséptimo centro im-
pulsado por Jane Godall en todo el mundo.

La participación de la científica en la replantación sirvió para realzar
una actividad que, según la opinión de sus impulsores, sirve para concien-
ciar a la ciudadanía de la importancia de preservar nuestros espacios na-
turales y para compremeterla en la defensa del medio ambiente.  

Esta entidad realizó otra replantación en
Sant Pere Màrtir, el 21 de enero, con la
participación de Espluga Viva

Jane Godall, durante la plantación

Alumnes del Joanot Martorell
estudien la meteorologia

El Departament de Física i Química de l’IES Joanot Martorell
ofereix a l’alumnat de 3r d’ESO la possibilitat de seguir un crèdit sobre
meteorologia. Dura quatre mesos i els estudiants que el segueixen ho
fan a títol voluntari, per aprendre tot allò que fa referència a aquesta
ciència. El coordina Toni Valls, professor del centre i meteoròleg. En
aquest crèdit variable s’ha procurat que l’alumnat pugui veure els as-
pectes més elementals de la meteorologia: estudi dels diferents me-
teors i formes de mesurar-los, descripció i ús dels aparells adequats
—temperatura, humitat, pressió, pluviositat, direcció i velocitat del
vent...— Un dels punts que més agrada és l’estudi de les classes de
núvols i la forma de mesurar la nuvolositat en el cel. La forma de tre-
ballar en el crèdit és molt pràctica: observació de l’estat del cel, medi-
cions amb les estacions meteorològiques del centre, gràfics assistits
per ordinador, estudi de diferents mapes del temps extrets d’Internet...

Los servicios de información 
y orientación laboral crecen 

Tanto el Servicio de información y orientación profesional como
el de gestión de ofertas de empleo que el Ayuntamiento pone a dispo-
sición de la ciudadanía crecieron durante 2006. El Centro de Recursos
Laborales atendió a 2.035 personas durante el año pasado, lo que su-
pone un importante aumento (18,38%) respecto a 2005. Se trata de un
servicio personalizado, en el que se ofrece información de todo tipo
sobre empleo (bolsas de empleo, orientación profesional, formación
ocupacional reglada, asesoramiento para cómo elaborar un currícu-
lum...) que está ubicado en la planta baja del Centre Municipal Puig
Coca. También ha crecido el servicio de la bolsa de empleo (que se
nutre de las necesidades de las empresas y entidades de Esplugues),
que en 2006 gestionó 1.175 ofertas, el 15,4% más que en 2005. 

Convocats els IV Jocs Florals
d’Esplugues 

S’ha convocat la quarta edició dels Jocs Florals d’Esplugues,
que enguany es dediquen a Pascual Juan i Lloret, que va ser molts
anys el cronista de la ciutat i, l’any 1951, va promoure l’organització de
la primera edició d’aquest certamen literari.  Els originals s’han de
lliurar abans del 21 de març a la Biblioteca P. Miquel, l’Escola
Municipal de Música, al Casal de Cultura (APAME), al CCA Pl. Macael i
a l’ACAE. Es lliuraran tres premis en llengua catalana, un en castellà i
un en anglès: “Flor natural”, a la millor composició poètica de tema
lliure, anomenat tradicionalment “d’honor i cortesia”;  “Englantina
d’or”, a la millor composició poètica de tema patriòtic, històric o cívic;
“Viola d’Or i d’Argent”, a la millor composició poètica de tema religiós,
espiritual i moral; “Premi Especial” a la millor composició poètica en
llengua castellana; i un altre “Premi Especial” a la millor composició
poètica en llengua anglesa (novetat d’enguany). Tots els guardons
estan dotats amb 350 euros. A més, hi haurà una menció honorífica a
cadascun dels accèsits als cinc premis. El jurat estarà format per per-
sones de reconegut prestigi.
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L’Espai Jove Remolí
acull la primera Festa 
de la Interculturalitat

Va permetre una
aproximació a diverses
cultures a través de la
música, els balls, els jocs 
i altres costums

L’Espai Jove  Remolí, que entre els seus ob-
jectius de funcionament té la de convertir-se
en un lloc de trobada de les diferents cultures
que conviuen a Esplugues, va viure el 3 de fe-
brer passat la primera edició de la Festa de la
Interculturalitat. Va ser una gran trobada, que
va permetre als assistents apropar-se a diver-
ses cultures d’arreu del món a través de la
música, els tallers, els balls, els jocs i els cos-
tums.

La Festa, que es va desenvolupar tant a
l’interior del Remolí com en els seus espais
exteriors, a la plaça Blas Infante de Can Vida-
let, va començar amb una exhibició de capoei-
ra, una disciplina que combina moviments
d’art marcial, el ball i l’expressió corporal. Hi
van participar cinc dansaires.

En el Taller de henna, els assistents van
poder saber quines són les propietats d’aques-
ta herba curativa i protectora. Molts partici-
pants es van poder fer tatuatges, alguns es-
pectaculars, fets amb aquesta matèria. L’a-
vantatge d’aquests tatuatges a la pell, típics en

diverses cultures, sobretot a l’Àfrica, és que
s’esborren al cap d’unes setmanes. En el ta-
ller anomenat Hora del te, hi va haver tres mo-
nitors, d’Argentina, Paquistà i Catalunya. El
primer va fer una exposició dels costums del
seu país d’origen. Dos nois paquistanís, per la
seva banda, van fer una ambientació pròpia
d’una haima. S’hi van poder veure imatges i
escoltar música del seu país. També s’hi va
oferir te als assistents. Finalment, el tallerista
català va explicar la cultura d’aquí a través dels
jocs de taula. Una batucada final, un concert
de samba brasilera a càrrec del Grup de
Percussió Atabalats, va tancar l’acte. 

Mentre algunes es feien un tatuatge,
d’altres feien jocs de taula o tallers de danses

L’Ajuntament d’Esplugues figura, per
primera vegada, entre les institucions que
convoquen el concurs de narrativa per a do-
nes Delta, que enguany celebra la quarta
edició. L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz,
va signar el 6 de febrer passat l’acord mitjan-
çant el qual el consistori espluguenc s’adhe-
reix a la convocatòria. El certamen vol enco-
ratjar les dones perquè escriguin i es facin
visibles les seves aptituds creatives.

El concurs Delta és només per a dones
de més de 18 anys. El tema de les obres és
lliure i poden ser escrites en català o en cas-
tellà. Les bases del certamen apunten que
es valorarà el fet que les obres incorporin la
perspectiva de gènere (llenguatge no sexis-
ta, absència d’estereotips androcèntrics vin-
culats al rol de la dona... ).

Les obres que es presentin hauran de
ser originals, inèdites i no premiades en al-
tres concursos, amb una extensió de 80 a 100
pàgines (Din A4, amb 32 línies a cos de lletra
arial 12). El termini de presentació finalitzarà
a les 2 del migdia del dijous 8 de març de
2007. 

El Comitè organitzador publicarà l’o-
bra guanyadora i es reservarà tots els drets
de la primera edició. L’obra guanyadora ob-
tindrà un premi de 3.000 euros, el trofeu
Delta i l’edició de l’obra. A l’autora de l’obra
finalista se li lliurarà un premi de 600 euros i,
també, el trofeu Delta. El veredicte serà pres
per un jurat format per càrrecs públics i pro-
fessionals vinculades a la literatura i al món
de l’escriptura en general. El veredicte es
farà públic en l’acte de lliurament dels pre-
mis, que tindrà lloc el dimecres 25 d’abril de
2007, a les 7 de la tarda, al Centre Municipal
Frederic Mompou de Castelldefels.

A més de l’Ajuntament d’Esplugues,
entre les institucions convocants hi ha els
ajuntaments de Castelldefels, Begues, Gavà,
el Prat, Sant Boi, Sant Climent, Sant Joan
Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, a
més de les biblioteques d’algunes d’aques-
tes poblacions.  També compta amb la col·la-
boració de la Diputació de Barcelona i l’Insti-
tut Català de les Dones.

Esplugues participa
en la convocatòria
del concurs 
de narrativa per 
a dones ‘Delta’ 
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ETV estrena els programes
‘Esplugues a debat’ 
i‘Connecta amb Esplugues’ 
S’emeten, respectivament, els primers i els segons
dimecres de cada mes, a través de la televisió local

Durant el mes de febrer Esplugues Tele-
visió – Llobregat Televisió inicia dos nous pro-
grames de proximitat centrats en la vida so-
cial, cultural, política i econòmica d’Esplu-
gues. 

Connecta amb Esplugues és un progra-
ma que té com a objectiu informar a la pobla-
ció de les actuacions que ja s’han realitzat o
que estan previstes en les diferents àrees del
municipi. L’equip del programa es desplaçarà
a les diferents localitzacions que siguin motiu
de les actuacions fetes o previstes, essent els
protagonistes d’aquest programa els diferents
agents socials implicats, entitats, regidors o
responsables de la mateixa. L’entrevista amb
l’alcaldessa d’Esplugues posarà punt i final al
programa on ens explicarà els motius d’a-
questes actuacions i el projecte de futur.

Esplugues a Debat serà un programa de
debat on les diferents forces polítiques de la
ciutat tractaran temes d’interès general. Tam-

bé comptarà amb l’assistència d’entitats im-
plicades directament o indirectament amb la
temàtica de què es tracti.

Amb la incorporació d’aquests dos nous
programes ETV continua la seva línia ascen-
dent en l’ampliació de la producció pròpia arri-
bant ja a configurar una graella molt compler-
ta en els temes de l’actualitat d’Esplugues. 

Els horaris
Esplugues a debat es pot veure en di-

recte els primers dimecres de mes i es re-
pondrà el primer dijous de mes, a les 10.30
del matí, i el primer diumenge, a les 13.30
hores. Connecta amb Esplugues s’emet a
les 10 de la nit del segon dimecres de mes.
Les reposicions són el segon dijous de mes,
a les 10.30 del matí, i el segon diumenge de
mes, a les 13.30 hores

Esplugues Televisió incorpora dos programes nous a la graella, per seguir de més a prop
l’actualitat d’Esplugues

Diferents grups de  musica
jove actuen a l’edifici Cadí i
al Casal i al Remolí

Els grups Liquid Machine, una
formació d’stoner rock, la vocalista del qual
és veïna d’Esplugues; Brigada Cobalto, dos
dels components del qual també són
ciutadans d’aquí i que interpreten música
hard rock; i París Texas, d’estil acústic, van
actuar el 20 de gener a l’Edifici Cadí, dins
de la programació Esplujove 2006.
Dakeldak (a la fotografia) va oferir el seu
repertori de música rap al Remolí, el 20 de
gener.

D’altra banda, al Casal de Cultura
Robert Brillas  van actuar el grup
sabadellenc Despertaferro, de música
rock, i el barceloní Acuchillo, de hardcore.

L’Escola Municipal de
Música interpreta Mozart

Els alumnes de l’Escola Municipal de
Música van fer l’1 de desembre a la
Biblioteca Pare Miquel un concert en què
van interpretar una programació selecta
que va mostrar les diferents etapes
creatives de la vida de Mozart. Van ser un
centenar de músics i d’alumnes,
pertanyents als diferents grups
d’aprenentatge del centre,  els que van
intervenir a la vetllada. El concert va servir
per cloure la sèrie d’actuacions de l’Any
Mozart, per recordar el 25o aniversari del
naixement del compositor austríac.
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El Ple municipal va aprovar el 18 de desembre una declaració insti-
tucional de record  i d’homenatge a les persones que lluitaren per les lli-
bertats durant la II República. “Volem reconèixer públicament a tots
aquells ciutadans i ciutadanes d’Esplugues que varen defensar la lliber-
tat i la democràcia i que varen patir l’exili, la repressió i, en alguns casos,
també la mort” es deia textualment en la declaració, en què s’esmentava
els alcaldes i regidors que van representar la població d’Esplugues du-
rant aquella època. Els alcaldes d’aquell període van ser Martí Figueras
(1931-34), Rossend Montaner Roig (1934-36) i Rafael Sebastià Irla (1936-
1939).

L’aprovació unànime de la declaració es va fer en el decurs d’una
sessió extraordinària del ple municipal, que va comptar amb la presència
de representants d’entitats ciutadanes, així com també familiars de per-
sones que, d’una manera o una altra, van ser protagonistes dels fets his-
tòrics de la II República i de la Guerra Civil.

Dos músics, professors de l’Escola Municipal de Música, van inter-
pretar al violí i al violoncel la sardana Per tu ploro, de Pep Ventura, amb
lletra de Joan Maragall i sis estudiants dels instituts públics d’Esplugues
—Ana Isabel Piris i Lebo Echuaka, del Joanot Martorell; Marc Beltran i
Ana Pilar García, del Severo Ochoa; i Sara Fernández i Raül Margalló, de
La Mallola— van llegir diversos poemes. Són nois i noies que, com va re-

El Ple aprova una declaració
en record a les persones 
que lluitaren per les
llibertats entre 1931 i 1939

Va ser durant una
sessió extraordinària
organitzada per
tancar els actes per
commemorar 
el 75 aniversari 
de la II República 

El saló de
plens es va om-
plir durant la
celebració d’a-
questa sessió
extraordinària
en què es va
voler fer me-
mòria històrica
i de retre ho-
menatge a tots
els represaliats
i a tots els qui
van lluitar per
la democràcia
durant el fran-
quisme

cordar l’alcaldessa, “han nascut en una societat democràtica i simbolit-
zen el vincle entre passat, present i futur”. També hi va intervenir Marta
serra, besnéta de Josep Cortada, un espluguenc que fou afusellat durant
la Guerra Civil.

Rescatar de l’oblit
L’acte s’organitzà amb la voluntat de rescatar de l’oblit la memòria

de totes les persones que van patir el dolor i l’horror de la guerra i a aque-
lles que van perdre la vida, tant al camp de batalla com en la immediata
postguerra. A més, va ser la cloenda de la sèrie de convocatòries realitza-
des per commemorar el 75è aniversari de la proclamacióde la II Re-
pública i el 70 del cop d’Estat que va provocar la Guerra Civil, organitzats
per l’Ajuntament i les entitats. En les seves paraules, l’alcaldessa va voler
recordar el recent traspàs de Juan Artacho, exregidor de l’Ajuntament i
dirigent de l’Associació de Veïns de Can Vidalet, que va tenir lloc el 5 de
desembre, de qui va dir que “en el seu nom reconeixem tots els qui han
lluitat des del moviment associatiu i obrer”. 
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El Ministeri de Cultura premia 
la Biblioteca Pare Miquel

El Ministeri de Cultura ha seleccionat
un projecte presentat per la Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues com a premiat per la
Comissió d’Avaluació per a la selecció de
programes dins del Pla de foment de la lec-
tura. Com a premi, el Ministeri lliurarà un
important lot de llibres, que passaran al
fons bibliogràfic de la  Pare Miquel i podran
ser consultats pels usuaris del centre.

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
va optar al premi que li ha concedit el Mi-
nisteri amb el projecte de celebració de

l’Any Mozart, en commemoració del 250 ani-
versari del naixement del compositor. La
Biblioteca va ser un dels impulsors d’a-
questa programació, cosa que va refermar
la seva voluntat de ser un equipament dinà-
mic, promotor de la cultura a nivell local i
dinamitzador de la ciutat. La Biblioteca va
formar part de la comissió organitzadora de
l’Any Mozart, juntament amb altres entitats
locals, i va acollir bona part dels actes (con-
certs, conferències exposicions...) cele-
brats.  

Es promou un concurs
fotogràfic de cara al 8 de
març, dia de la dona

El Consell Municipal de les Dones i
l’Ajuntament han convocat  un concurs
fotogràfic, amb motiu del dia internacional
de la dona, el 8 de març. El certamen és
obert a la participació de tota la ciutadania.
Totes les imatges rebudes que vulguin
participar en el concurs han de tenir per
únic tema la dona (conciliar i compartir el
temps i els espais, Esplugues per una
igualtat d’oportunitats... ). Les fotografies
s’hauran de presentar muntades sobre un
suport rígid, a dins d’un sobre tancat, amb
les dades personals de l’autora. Cada
participant podrà presentar fins a un
màxim de dues imatges, inèdites i
originals, amb un títol o lema cadascuna.
Les imatges presentades formaran part
d’una exposició que es podrà veure durant
la Setmana de les Dones, que se celebra
del 5 al 10 de març.

Curs de Creu Roja sobre
socorrisme bàsic

Creu Roja d’Esplugues organitza, del
26 de gener al 30 de març, un nou curs
d’assistència sanitària immediata II
(socorrisme bàsic), per saber com
reaccionar en un cas d’emergència.
S’imparteix de dilluns a divendres, de 7 de la
tarda a 9 del vespre, a la seu de l’entitat, al
carrer Severo Ochoa.

El premi li han concedit per l’organització de l’Any
Mozart. En la imatge, una de les activitats celebrades

La Festa dels tres Tombs inclourà
l’habitual concurs fotogràfic

La Festa dels Tres Tombs d’Esplugues
tornarà a incloure un concurs fotogràfic, des-
tinat a premiar les millors imatges d’aquesta
celebració, que enguany se celebra l’11 de
març. El certamen és obert a persones més
grans de 16 anys. Hi haurà cinc premis, de
150, 100, 70, 50 i 30 euros. Cada participant
optarà a un sol premi i podrà presentar un
màxim de tres fotografies a color, blanc i
negre o qualsevol altra tècnica. Les fotogra-
fies hauran de ser inèdites i tindran unes mi-
des mínimes de 20x30 centímetres. Les obres
aniran obligatòriament muntades en cartró,
cartolina o paspartú de 30x40 cm (en cas de
dubte, també s’indicarà la verticalitat o horit-
zontalitat de la imatge. En el dors se n’escriu-

rà el lema o el títol, que serà comú per a totes
les fotografies d’un mateix autor. En un sobre
tancat, a part, hi hauran de constar el lema i,
a dintre, el nom, l’adreça i el telèfon del parti-
cipant. 

Les obres s’hauran de lliurar a Foto-
grafia Integral (av. Cornellà, 76, d’Esplugues)
abans del 14 d’abril de 2007 (inclòs). L’anunci
del veredicte del jurat i el lliurament de pre-
mis tindran lloc en la inauguració de l’exposi-
ció de les obres seleccionades, el 19 d’abril al
Casal de Cultura Robert Brillas. El jurat del
concurs estarà integrat per dos fotògrafs, dos
representants de l’Ajuntament, dos membres
de la Colla dels Tres Tombs i un secretari que
aixecarà acta del veredicte.   

Primera convocatòria 
del procés participatiu de
les dones d’Esplugues

La primera trobada del procés
participatiu de les dones d’Esplugues
tingué lloc el dilluns 19 de febrer, al Centre
Municipal Puig Coca, amb una participació
molt important, superior a les 120
persones. Aquest procés participatiu s’ha
obert dins de la voluntat municipal de
dissenyar una Esplugues amb igualtat
d’oportunitats on es doni una millor
qualitat de vida a totes les ciutadanes i
ciutadans.  En aquest acte es va elaborar el
calendari dels grups de treball que
integraran les participants. 



El projecte el van presentar el mes de desembre i aquest
gener serà  ratificat  pel Plenari del Consell Comarcal

El Baix Llobregat
tindrà molt aviat un
Consell de les Dones 
Servirà per avançar en les polítiques
d’igualtat d’oportunitats

El Baix Llobregat tindrà molt aviat un Consell de les Dones, un
òrgan consultiu l’objectiu fonamental del qual serà continuar avançant
en les polítiques d’igualtat d’oportunitats. En aquest consell, d’àmbit co-
marcal, hi estaran representats tots els municipis del Baix Llobregat,
els sindicats, les patronals, els grups polítics i el món associatiu vinculat
amb les dones, com la Federació de Dones per la Igualtat, amb especial
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Alumnes de l’IES Joanot Martorell fan volar
globus contra la violència de gènere

Alumnes d’ESO i de batxillerat de l’Institut Joanot Martorell
van participar el 13 de desembre passat en una volada de globus,
que volia ser un acte reivindicatiu de condemna de la violència
contra les dones. Uns 200 alumnes es van concentrar al pati del

centre per deixar anar els globus i fer així una protesta visual
contra aquesta xacra social. Tot i que estava inclosa dins la festa de
final de trimestre del centre, l’equip directiu va voler vincular l’acte
reivindicatiu a la commemoració, dues setmanes abans, del Dia
internacional contra la violència contra les dones.

Aquest organisme estarà integrat per
tots els municipis, sindicats, patronals,
grups polítics i el món associatiu 

Alumnes de l’IES La Mallola plasmen en
uns còmics la seva visió de les agressions 

A l’IES La Mallola van organitzar un concurs de còmics per
saber com interpreta l’alumnat el problema de les agressions a les
dones. El resultat van ser uns treballs complets que deixen clara la
seva conscienciació envers la qüestió i, en alguns casos, hi aporten
solucions diverses, dràstiques a vegades, o imaginatives en altres.
Van ser-ne guanyadores Eva Casado i Ivonne Cáceres (2n ESO) i
Andrea Fernández i Irene Fuertes (3r d’ESO). Els accèsits van ser
per a Jordi Huerta (4t), Frederic Cano (4t), Kristie Argüello (3r) i
Blanca Collado (3r). També hi va haver cinc mencions especials.

protagonisme d’aquells que han constituït consells municipals de les
dones (com és el cas d’Esplugues).

La constitució del Consell de les Dones al Baix Llobregat és el re-
sultat d’una de les conclusions a què van arribar les assistents al 2n
Congrés de Dones de la comarca (2006), que van considerar necessària
la creació d’organismes i eines per continuar treballant en l’aplicació de
polítiques d’igualtat a la comarca. Per aconseguir fer realitat els seus
objectius, el Consell treballarà en estreta col·laboració amb el Servei
d’igualtat d’oportunitats dona-home, de la Diputació de Barcelona, i amb
l’Institut Català de les Dones, de la Generalitat de Catalunya. 

El projecte de creació del Consell de les Dones del Baix Llobregat
va ser presentat a tots els municipis participants el mes de desembre
passat i es constituirà oficialment el 7 de març proper, a la seu del
Consell Comarcal, a Sant Feliu de Llobregat.  
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‘Esplugues entra en escena’ obre la
temporada teatral per a infants i adults 
L’Ajuntament posa en escena un total de catorze obres, amb cites com ‘Lorca eran
todos’, de Pepe Rubianes, i ‘Una noche con Gabino’, amb Gabino Diego

Esplugues tindrà un cicle estable d’actuacions escèniques amb la pro-
gramació Esplugues entra en escena (Eeee!). Des del proper 16 de març i
fins al 17 de juny, el Casal de Cultura Robert Brillas acollirà la posada en
escena de fins a catorze obres de teatre per a infants i adults, amb estils i
temàtiques diferents. El cicle, que donarà la possibilitat de veure teatre de
primera fila sense sortir de la ciutat, té noms tan destacats com el de Pepe
Rubianes, que el divendres 1 de juny dirigirà Lorca eran todos, un muntat-
ge que vol ser un homenatge a la figura del gran poeta andalús, i el de
Gabino Diego, que posarà en escena, el divendres 13 d’abril, Una noche
con Gabino, un recorregut ple de sentit de l’humor per un món de perso-
natges extrems, perdedors o triomfadors. 

A més d’aquestes dues cites més destacades, sobretot pels noms que
arroseguen, el cicle dedicat a les persones adultes inclou Inmigrandes (di-
vendres 15 de març), un espectacle molt divertit de la companyia Pepe
Garamendy que radiografia amb cinisme, ironia i crítica la realitat actual;
Música maestro (divendres 16 de març), amb Los Excéntricos, un especta-
cle que combina circ, espectacles de carrer i música; Hablan las Amantes
(divendres 28 d’abril), amb la companyia Las Otras, un embolic amb deu
dones i cinc homes que presenta quinze variacions sobre el mateix tema:
dones amants d’homes casats, dones de marits amb amants, homes ca-
sats amb amants...; Tap Olé (divendres 11 de maig) de la companyia amb
el mateix nom, un espectacle de guitarra espanyola i claqué, una explosió
de ritme i  energia on es combinen el virtuosisme i la passió de la guitarra
espanyola amb la precisió i l’elegància de les coreografies i l’espontaneïtat
de la improvisació; i La Apoteosis Necia (dissabte 9 de juny), del grup El

Cansancio, un espectacle diferent, delirant, musical, inclassificable però,
sobretot, imprevisible i divertidíssim, que segueix la trajectòria vital d’un
personatge a través de les seves desgràcies personals. 

Espectacles infantils
Les sessions infantils començaran amb la companyia Pep Callau i Al

Tempo GC, amb Miraveus (diumenge 17 de juny), un espectacle musical en
clau còmica amb cinc actors, i tindrà sis cites més. Són Click...? (diumenge
18 de març), de la companyia La Tal, en què els pallassos Madaleno i
Melindro viatgen per tot el món amb una càmera de fotos; Willy (diumenge
15 d’abril), de la companyia Clownx, un musical basat en els personatges
de William Shakespeare; Colossal!, (diumenge 29 d’abril), un espectacle
amb música, malabarismes, teatre, cançó...; Rucs! (diumenge 13 de maig),
de La Pera Llimonera, una història de cavallers, princeses, reis i bruixots
que viuen tota mena d’aventures;  Hansel i Gretel (dissabte 2 de juny), ba-
sada en el conte homònim, amb el grup Sim Salabim; i El Cargol Mossi i el
Cuc (diumenge 10 de juny), un espectacle de titelles amb la companyia La
Closca que narra la relació entre un cargol solitari i un cuc entremaliat.
Totes seran a les 12 del migdia, excepte la del 2 de juny (6 tarda). 

Hi haurà set sessions infantils i set més
per a tots els públics, en horari nocturn
(10 de la nit)

Gabino Diego, Pepe Rubianes i el grup las Otras, amb Cristina Dilla, participaran a
‘Esplugues entra en escena’,  que també tindrà obres per a infants
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El bisbe de  Sant Feliu de
Llobregat, Agustí Cortés, 
fa una visita a Esplugues
Dues de les parròquies de la ciutat, Sant Mateu i Santa
Magdalena, depenen de la Diòcesi santfeliuenca

El bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu,
Agustí Cortés, va visitar Esplugues de manera
oficial el 8 de febrer passat. La presència del
bisbe a la nostra ciutat s’emmarcava dins de la
sèrie de contactes que Agustí Cortés està man-
tenint amb les autoritats locals i les parròquies
dels municipis de la seva diòcesi, per conèixer-
ne la realitat de primera mà.

Inicialment, Agustí Cortés va visitar la
casa consistorial, on es va entrevistar amb l’al-
caldessa, Pilar Díaz, i amb la presidenta de l’À-
rea de Desenvolupament Sociocultural i
Cohesió Social, Immaculada Cano. Cortés, a
qui acompanyava el rector de Santa
Magdalena, Xavier Armengol, va signar en el
llibre d’honor de l’Ajuntament i va ser obsequiat
amb la rajola número 11 de la col·lecció Pujol i
Bausis, que edita l’Ajuntament. El bisbe, que
també va poder saludar el portaveu municipal
de CiU, Roger Pons, va interessar-se per les
principals inquietuds de la gent d’Esplugues i,
en especial, per les necessitats de les perso-
nes més desafavorides. 

Després de la seva estada a la casa con-
sistorial, Agustí Cortés va tenir diferents troba-
des amb grups de persones vinculats amb les
parròquies de Santa Magdalena i Sant Ma-
teu,que pertanyen a la Diòcesi de Sant Feliu —
la de Sant Antoni-Santa Gemma, de Can Vidalet,
depén de la Diòcesi de Barcelona—. Les reu-
nions amb representants de la Fundació Santa
Magdalena; dels Amics de la Música; de Càritas
Parroquial; d’Agermanament Solidari van ocu-
par-lo tot el dia, abans de celebrar l’Eucaristia a
l’església de Santa Magdalena i participar en
una reunió del Consell Parroquial. També es va
trobar amb les monges dominiques del Convent
de Santa Maria de Montsió.

És previst que Agustí Cortés torni a
Esplugues el 18 de febrer per participar en una
Eucaristia bilingüe, una trobada amb els fidels i
un dinar popular.  

Agustí Cortés va entrevistar-se amb l’alcaldessa i posteriorment va tenir diverses trobades
amb grups vinculats amb les parròquies de Sant Mateu i Santa Magdalena

La celebración 
del Día de
Andalucía será 
del 2 al 4 de marzo

La Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues y el Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael han fijado ya el programa de activi-
dades correspondientes a la celebración del
Día de Andalucía en Esplugues, que este año
tendrá lugar del viernes 2 al domingo 4 de
marzo. Las dos principales novedades de
este año son el traslado de día de la ofrenda
floral, que será el domingo 4 por la mañana,
y la mejora de los premios y de las activida-
des incluídas en el Concurso de Migas del
sábado 3, también por la mañana. 

La proclamación del Andaluz del año
será el primer acto oficial, el viernes 2 ( 9 de
la noche), en el Salón de Plenos de la casa
consistorial. Le seguirá el habitual Vino de
honor, en el edificio Molí, y la inauguración
de una exposición de pintura y fotografía 
—con presentación de libro incluída— en el
local del C.C.A. Plaza Macael (pl. Macael s/n). 

El sábado por la mañana, habrá una
doble cita gastronómica. A partir de las 10, el
XIII Concurso de Migas, en el local de la
A.C.A.E. (c/Anselm Clavé, 90), que este año
mejora con premios más suculentos para los
ganadores y el resto de participantes y con la
inclusión de una actuación musical, con
Sánchez Molina al cante y José Rubio a la
guitarra, previa a la entrega de premios. En
la plaza Blas Infante, por su parte, el C.C. A.
Plaza Macael ofrecerá una degustación po-
pular de sardinas y migas. El sábado finali-
zará con un festival flamenco (a partir de las
9.30 de la noche), en el local del C.C.A. Plaza
Macael.

El domingo se iniciará con la ofrenda
floral en el monumento a Blas Infante, en la
plaza con el mismo nombre, de Can Vidalet.
El traslado de la ofrenda a este nuevo hora-
rio permitirá que el acto tenga más trascen-
dencia y pueda ser seguido por un mayor nú-
mero de personas. Para finalizar los actos
del Día de Andalucía, tendrá lugar un certa-
men de baile, acompañado de la entrega de
una entrega de placas, en el local de la
A.C.A.E., en el barrio de Can Clota. 

El Día de Andalucía se celebra en ho-
nor de Blas Infante, considerado el padre de
la patria andaluza. El 28 de febrero es fiesta
oficial en aquella comunidad.
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Entrega dels trofeus del torneig
d’hivern entre esplais 

Al Casal de Cultura Robert Brillas van fer el 18 de gener passat
el lliurament dels trofeus corresponents al torneig entre esplais que
s’ha fet les últimes setmanes en les modalitats de dòmino i petanca,
amb la participació de dos esplais municipals i del Casal de Can Vidalet.
Juan Torres, Lorenzo Sánchez i Ángel Blanco  (Esplai Can Vidalet) van
guanyar la competició de petanca, mentre que la primera posició de
dòmino va ser per a  Cosme Altadill i Damián López (Esplai Centre-La
Plana). 

El Esplai Centre-La Plana
celebró una fiesta en fin de año 

El  Esplai Municipal Centre-La Plana organizó una fiesta de ce-
lebración del final de año, el 31 de diciembre, en su local de la calle
Rafael Sebastià Irla. Consistió en una cena y baile posterior . Un total
de 66 personas optaron por cambiar de año en este escenario y co-
merse las uvas con sus comapañeros y compañeras de Esplai.

GENT GRAN
El taller de teatre representa ‘Carrer
sense nom i sense número’ 

Les alumnes del Taller de teatre del programa sociocultural
per a la gent gran van posar en escena, el 22 de desembre, a la
sala d’actes de la Residència Fèlix Llobet, l’obra Carrer sense nom
i sense número, amb què van mostrar l’aprenentatge adquirit. 

L’Esplai de Can Clota homenatja els
socis i sòcies que van fer 80 anys el 2006

L’Esplai Municipal de Can Clota va fer el 16 de desembre pas-
sat l’homantge a les persones que són sòcies de l’entitat que du-
rant 2006 van fer 80 anys. Són Salvador Riera, Rosario Crespo,
Encarnación Navarro, Lucía García, María Vega, María Planas, José
López, Antonio Millán, Isabel Pascual i Andreu Perellada, que van
rebre un obsequi i la felicitació de part de la junta de l’Esplai, de l’al-
caldessa, Pilar Díaz, i de la tinenta d’alcalde de Desenvolupament
Sociocultural i Cohesió Social, Immaculada Cano. 

Xerrada sobre malalties de l’hivern
Personal de l’ambulatori Lluís Millet va oferir a la gent gran

una xerrada sobre les malalties més comunes de l’hivern i com
prevenir-les. Immaculada Cano va fer la presentació de l’acte.
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Firesplugues 2007 tindrà
lloc en un nou escenari, 
la rambla del Carme
El nou emplaçament permetrà gaudir
de més espai en una via que és un dels
eixos vertebradors de la Plana

La principal novetat de la dotzena edició de Firesplugues serà el
canvi d’emplaçament. Després de set certàmens consecutius a la rambla
Àngel Guimerà, la Fira Industrial i Comercial d’Esplugues es farà enguany
a la rambla del Carme. La nova configuració de la rambla limitava l’espai
disponible per a la fira, cosa que ha fet aconsellable un canvi d’emplaça-

ment. L’Ajuntament  va decidir  que l’escenari ideal era la rambla Carme,
un lloc que, a més, gaudeix d’una gran centralitat, en ser una de les vies
que passa per ser un dels eixos vertebradors del barri de la Plana.

Firesplugues 2007 se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de maig. És previst
que la inauguració tingui lloc el divendres 4 de maig, a la tarda (18.30
hores). El dissabte 5, l’horari serà d’11 a 22 hores i el diumenge 6, d’11 a
21 hores. Els establiments comercials i empreses del municipi que deci-
deixin participar-hi tindran una bonificació del 35% en el preu de l’estand i
tindran preferència respecte als que vulguin participar-hi i no siguin
d’Esplugues. La fira tindrà un programa d’activitats dinamitzadores
paral·leles, com ha passat en edicions precedents.

L’organització serà responsabilitat d’una comissió, presidida pel re-
gidor de Comerç, Ramon Cervera, i integrada per un representant de la
Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues i pels tècnics municipals
designats per l’alcaldessa. 

La Fira Comercial arriba a la 
dotzena edició. Se celebrarà 
els dies 4, 5 i 6 de maig 

BIBLIOTEQUES
La Bòbila col·labora en la primera
història de la novel·la negra catalana

La Biblioteca La Bòbila ha participat en l’elaboració de la bi-
bliografia electrònica de la primera història de la novel·la catala-
na, Catalana i criminal: la novel·la detectivesca del segle XX,
d’Adolf Piqué i Àlex Martín, publicada per Edicions Documenta
Balear. Aquesta bibliografia electrònica, g`enerenegre.net es pot
consultar també en línia al web del fons especial de gènere negre
i policíac de la Biblioteca La Bòbila, www.bobila-biblio-tk.

La Bòbila participa novament a la
trobada ‘BCNegra’, a Barcelona

La Biblioteca La Bòbila va participar a la Trobada de Novel·la
Negra de Barcelona, BCNegra 2007, que tingué lloc del 5 al 10 de
febrer. Des de l’inici de la trobada i fins al 6 de març es podrà visi-
tar l’exposició Detectius, els grans investigadors a la novel·la negra
i policíaca, exposició produïda pel Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona, amb guió i documentació de la Biblioteca
La Bòbila. L’equipament també participa en el projecte Clubs de
lectura per a joves Flanagan, en què participaran deu instituts pú-
blics de la ciutat de Barcelona, a partir de la lectura de diferents tí-
tols de la sèrie protagonitzada pel jove detectiu Flanagan, creada
per Andreu Martín i Jaume Ribera. Finalment, el director de la bi-
blioteca, Jordi Canal, forma part del jurat del Premi Pepe
Carvalho, atorgat enguany a l’escriptor suec Henning Mankell, cre-
ador de l’inspector Kurt Wallander.

Raúl Montilla publica ‘La ciudad de las
tormentas’

El periodista Raúl Montilla (a l’esquerra de la foto) acaba de
publicar la seva primera novel·la, La ciudad de las tormentas.
L’escriptor, corresponsal de La Vanguardia al Baix Llobregat, és
fill d’Esplugues, on ha viscut durant la seva infància i joventut. La
ciudad de las tormentas és una història que té lloc a la Barcelona
convulsa dels anys 20 del segle XX. L’ha editat Septem Ediciones i
l’autor n’ha fet entrega d’un exemplar a la Biblioteca Pare Miquel,
on està a disposició de les persones usuàries.

IMATGE D’ARXIU
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Justícia i Pau organitzà
l’acte ‘Palestina, un clam
per la pau’, a la Biblioteca
L’entitat va promoure la xerrada per
saber com és la vida quotidiana en
aquest territori de l’Orient Mitjà

Justícia i Pau d’Esplugues i la Biblioteca Pare Miquel van organitzar
una xerrada, el 14 de desembre, sobre Palestina, per saber com és la vida
quotidiana en els territoris administrats per l’Autoritat Nacional Palestina.
A través de la seva experiència personal, un ciutadà palestí resident en
l’actualitat a Catalunya va fer partícips les persones que hi van assistir de
múltiples vivències en aquesta part del món.

Jordi Cortés, professor de la Universitat de Barcelona, va analitzar
els arrels del conflicte, que és tema de moltes notícies diàries als mitjans
de comunicació, amb intents de pau, trencament dels acords, atacs suïci-
des. El president de Justícia i pau a Esplugues va exposar experiències
reals de no-violència en el conflicte entre israelians i palestins. També hi
va haver un breu recital de poesia i música palestina.

Coincidint amb l’acte, al vestíbul de la Biblioteca es va poder visitar
una exposició de notícies de diaris publicats sobre la guerra del Líban i la
situació a Palestina durant els darrers sis mesos de 2006.

L’objectiu de l’acte, un dels primers que la delegació d’Esplugues de
Justícia i Pau promou a la ciutat, era que la gent pogués saber en profun-
ditat l’origen del conflicte entre palestins i israelians i els interessos que hi
ha entremig per, així, poder opinar amb coneixement de causa.  

Els organitzadors creuen que, del
conflicte a l’Orient Mitjà, se’n parla molt,
però sense conèixer-lo en profunditat

La Unió de Botiguers va fer dues xerrades
col·loqui per a la gent associada

La Unió de Botiguers i de Comerciants va organitzar abans de
final d’any dues xerrades-col·loqui adreçades a la gent del comerç
associada a l’entitat. Rosa Haba va impartir la sessió Feng shui a
les botigues, mentre que Xavier Fumanal va dirigir la que portava
per títol Intel·ligència emocional aplicada als negocis.

Neix l’Associació d’Amics del Camino de
Santiago d’Esplugues

Un grup de pelegrins de la ciutat, que al llarg de la seva vida
han seguit el Camí de Santiago, han constituït l’Associació d’Amics
del Camino de Santiago. La seu està ubicada al local d’Espluga Viva
(c. Sant Francesc Xavier, 7-9). Aquest grup de pelegrins vol
compartir les seves vivències i experiències amb altres persones
que també han fet el camí i ajudar i assessorar els que vulguin fer-
lo properament. L’Associació està autoritzada a lliurar les
credencials oficials, el document que acredita la condició de pelegrí
per acollir-se a l’hospitalitat dels albergs. La presentació oficial de
l’entitat, que inclogué una xerrada,  va ser el 22 de febrer, al Casal
de Cultura Robert Brillas.

El Joanot parla de la seva aula d’acollida
L’IES Joanot Martorell va participar al Congrés Cultural

Diversity and Intercultural Dialogue for a Euromediterranean
education. Knowledge building and networking, per parlar  de la
seva experiència a l’aula d’acollida, un servei adreçat a l’alumnat
nouvingut. La cap d’estudis, Isabel Capdevila, la professora Laura
Llevadot i l’alumna Nosheen Ramzan van presentar la ponència en
nom de l’institut espluguenc. 

Curso de tai chi en el CCA Plaza Macael
El Centro Cultural Andaluz Plaza Macael. organiza un curso

de tai chi. Las clases se realizan en el mismo centro todos los
martes y los jueves de las 19 a las 20 horas y son impartidas por
Santiago Vílchez, profesor acreditado por la Asociación Catalana de
TaiChi. El tai chi es una forma milenaria de cuidar el cuerpo y la
mentemediante movimientos suaves y armoniosos. Está por ello
destinado a todo tipo de personas que deseen mejorar su calidad
de vida. 
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L’Ajuntament impulsa una important
oferta d’activitats per a joves
L’Espai Remolí és el principal motor de l’anomenat Esplujove, que inclou tallers,
concerts, festes, cursos informàtics, xerrades i sessions de cine

El 3 de febrer s’organitzà
la Festa de la
interculturalitat, per
conèixer altres maneres
de veure el món, amb
tallers, música i tast
d’aliments

La frase “No sé què fer avui” no té cabu-
da ara entre la gent jove d’Esplugues, que té a
la seva disposició l’anomenat Esplujove, un
ampli programa d’activitats, que en aquest pri-
mer trimestre de 2007 inclou tallers de dife-
rents especialitats, festes, cursos informàtics,
xerrades sobre salut, habitatge o viatges, ses-
sions de cinema o concerts, a més de l’oferta
permanent de l’Espai Jove Remolí.

Aquest equipament, que és l’escenari de
bona part de les activitats a organitzar, posa a
disposició dels usuaris, de manera perma-

nent, un punt d’informació, un espai de troba-
da, un lloc on fer diversos jocs de taula o una
connexió wi-fi. També dóna la possibilitat de
fer servir una de les dues consoles de video-
jocs, una sala per a una reunió o un treball en
grup i les aules d’estudi. A aquesta oferta, ha-
bitual des de la inauguració a partir del mes
d’octubre, se li ha afegit ara una oferta diversa,
en diversos àmbits.

Durant aquest trimestre, s’han progra-
mat tallers de reciclatge, hip-hop, jocs de taula
en anglès, teatre, tai txi, dibuix manga, fla-
menc, dansa del ventre, aprenentatge de cata-
là o d’anglès parlat o primers auxilis. Tots els
tallers tenen una durada de 10 sessions, amb
un límit de places, i per inscriure-s’hi cal fer la
reserva prèvia al Punt d’Informació Remolí o
al Punt d’Atenció Jove de la Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues.

Espai jove d’interculturalitat
A l’Espai Jove Remolí es posa a l’abast de

les persones usuàries un servei d’intercanvis
lingüístics, una experiència que permet viure la
interculturalitat de molt a prop. L’objectiu d’a-
quests intercanvis és practicar idiomes (català i
llengües estrangeres) amb parlants nadius a
través de converses informals. Per participar-
hi només cal entrar en contacte amb una per-
sona interessada a parlar la llengua de la seva
eventual parella. Al Remolí faciliten la informa-
ció i la participació de totes les persones inte-
ressades.

Actes puntuals
Els actes puntuals programats per a

aquest primer trimestre són una sessió per
aprendre a participar en jocs de rol (Apropa’t
als jocs de rol, sessió realitzada el 19 de gener);
l’anomenada Festa de la interculturalitat, on va
ser possible conèixer altres maneres de veure
el món, amb tallers, música, tast d’aliments...
(vegeu pàgina 31)); i la celebració del Carnaval. 

Al Remolí també és possible estar en

L’Esplujove ofereix múltiples opcions  per formar-se, entretenir-se i informar-se
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contacte amb les tecnologies de la informació
i la comunicació. L’equipament té a disposició
dels usuaris una aula amb ordinadors que
poden ser utilitzats per tothom que ho desitgi,
per navegar per Internet, fer treballs acadè-
mics o imprimir documents. A més, aquest tri-
mestre ofereix cursos de Photoshop —per
aprender a treballar la imatge fotogràfica—; i
de creació de pàgines web. En els dos casos,
hi ha nivell bàsic, per a no iniciats, i avançat,
per als que vulguin perfeccionar els seus co-
neixements.

Parlem-ne
L’Esplujove vol promoure el debat i el

diàleg entre la gent de la ciutat i ho vol fer a
partir dels temes que poden ser de més inte-
rès per a aquest sector de la població. Per
exemple, aquest trimestre hi ha tres cicles te-
màtics, sobre habitatge, salut o viatges, amb
la presència d’experts en cada un dels temes.
Cada cicle consta de dues xerrades que tenen

lloc al Remolí, dos dimecres al mes, de 19 a
20.30 hores.

També s’ofereix assessorament sobre
temes en què poden tenir dubtes. Els di-
lluns, de 19 a 20 hores, hi ha un servei de
consultes per a joventut nouvinguda, on
s’explica a gent jove acabada d’arribar a la
ciutat dels recursos juvenils que hi ha. Els
dimarts, de 18 a 20 hores, l’assessorament
és sobre associacionisme, per explicar com
crear una associació, com gestionar-la, com
sol·licitar subvencions, quns beneficis com-
porta estar associat... La informació que es
dóna els dijous, de 18 a 20 hores, és sobre
ocupació, de manera que s’hi explica com
buscar feina, d’autoocupació, oposicions,
treball a l’estiu o a l’estranger...

Remolí pel·lis
També s’han programat unes sessions

de cinema al Remolí, que tenen lloc de 20.45 a
23 hores. Els cicles del primer trimestre es de-
diquen a Alejandro Amenábar (al gener, amb
Abre los ojos i Los otros), Quentin Tarantino (al
febrer, amb Kill Bill 1 i 2, Abierto hasta el ama-
necer i Pulp Fiction) i al cinema freaki, al març,
amb El club de la lucha, Sin City-ciudad del pe-
cado, La vida de Brian, El cuervo i V de vendet-
ta).

Projecte recrea’t jove
Aquest programa d’activitats també vol

impulsar el vessant creatiu de la gent jove d’a-
quí. Coneixedors que hi ha un bon planter d’ar-

Al Remolí fan aquest
trimestre tallers de
reciclatge, hip-hop, jocs
de taula en anglès, teatre,
dibuix manga, flamenc,
dansa del ventre o
primers auxilis

Al Remolí informen i assessoren la gent jove
sobre múltiples temes que són del seu interès

Tallers als bucs musicals
L’Ajuntament vol potenciar els bucs

musicals com a centre de formació i assaig
musical. D’entrada s’han organitzat tres
tallers, de percussió brasilera —samba,
reggae, batukada...— els dimecres a les 8
del vespre; de calaix flamenc, els diven-
dres, també a les 8; i percussió africana,
els dissabtes a les 12.30 del migdia. L’or-
ganització d’aquests cursos és amb la
col·laboració del Grup de Percussió Ata-
balats . Els bucs musicals està en el soter-
rani del Camp Municipal de Futbol Salt del
Pi.

tistes joves, s’impulsa el programa Recrea’t
jove, un nou projecte d’expressió artística que,
per començar, consta de tres accions. La pri-
mera és Sona!, per escollir tres músics o for-
macions que tocaran al concert jove de la pro-
pera Festa Major. La segona, Exposiciona’t, que
facilita als artistes plàstics un lloc on exposar
la seva obra. Finalment, Projecta’t dóna l’opor-
tunitat als creadors a projectar el seu talent da-
vant del públic. Està especialment adreçat a
músics, cantautors, actors o grups teatrals. Ja
estan previstes (o s’han fet) actuacions de
Dakeldak (rap), Nico López (cantautor), Mind
(rock), David Dolván (cantautor), Pedro López
(cantautor), Malaltia i companyia (teatre), i
Contradirección (rumba).
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Gran celebració del Carnaval a E

La pluja no va impedir que el Carnaval
signifiqués una gran celebració a Esplugues.
La tempesta caiguda a la ciutat el dissabte 17
de febrer, a la tarda, va impedir que es po-
gués portar a terme la rua, però la resta de
cites previstes es van poder portar a terme,
amb una gran participació popular.   La parti-
cipació del conegut actor Toni Albà, caracte-
ritzat com el rei Joan Carles, i  un grup d’a-
cròbates francesos, el Bestiari Enlluernador,
prevista per a l’espectacle final de la Rua, es
va portar a terme a l’interior de la Complex

Esportiu Municipal la Plana, dins del ball de
Carnaval, en què també van intervenir les
bandes de música que havien d’estar a la
Rua. L’orquestra Melodía va amenitzar el ball,
que organitzava l’AC Espluball i en què l’AV del
Gall es va endur el premi a la millor compar-
sa. El segon lloc va ser per a Amics del Ball
(AV La Plana) i el tercer per al Centro
Aragonés. També hi va haver guardons per a
la millor disfressa individual i per a la millor
parella.

A falta de rua, l’acte més multitudinari
va ser la festa que l’Esplai Espurnes va orga-
nitzar a la plaça Catalunya el diumenge 18, al
matí. Va estar precedida d’una rua infantil, des
de la plaça Gandhi fins a la mateixa plaça
Catalunya i amenitzada per xanquers i per-
cussionistes de la Banda del Surdo i amb la
participació de més de 400 persones. A la
plaça Catalunya hi va haver tallers, sessions
de conta-contes, música i molts nens i nenes
disfressats, amb vestits de tota mena. 

Disset dies de Carnaval
El Carnaval d’Esplugues va començar el

dijous 15 de febrer i no s’acabarà fins al dis-
sabte 4 de març, amb activitats en diferents
barris de la ciutat. No hi faltaran a la cita pro-
postes tradicionals ja a la ciutat com el recital
de chirigotas del CCA Plaza Macael, amb la
presentació del grup Los Lays, els compo-
nents de la qual són esforçats usuaris i usuà-
ries de gimnàs, en la recerca de la millor
forma física possible (divendres, 16, després
del festival infantil de disfresses que organit-
zà la mateixa entitat); el ball per a la gent
gran (dissabte 16, pista CEM La Plana), que
va comptar amb la participació de la chirigota
del CCA Plaza Macael i amb una desfilada de
vestits fets totalment de paper, elaborats per
integrants del Casal de Gent Gran Cornellà-
Riera; el ball concurs de disfresses de l’ACAE
(dissabte 17, a la seu de l’entitat, al carrer
Josep Anselm Clavé); o les diferents festes
que el CE Pubilla Cases-Can Vidalet va fer a

La festa de l’Esplai
Espurnes va omplir la
plaça Catalunya de nens 
i nenes amb ganes de
participar a les activitats
programades

L’actor Toni Albà i els xanquers francesos del Bestiari Enlluernador van participar al ball 
al Complex Esportiu Municipal la Plana. La pluja obligà a suspendre la rua però no va imp

La festa de l’Esplai  Espurnes a la plaça Catalunya va ser multitudinària , amb diversió per a tots els públics. Va estar precedida d’una rua
infantil (imatge de la dreta) 
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Esplugues  
de Cernestoltes que es va fer

pedir les altres festes previstes 

la plaça de la Bòbila, des del Dijous Gras fins
al Dimecres de cendra. 

L’últim acte serà el concurs del Centro
Aragonés, el dissabte 3 de març, al seu local
de la plaça Macael (7.30 vespre). En el mo-
ment de fer el tancament d’aquesta revista
estava previst que el Centre Cultural i
Recreatiu L’Avenç també fes el seu concurs
de disfresses, concretament el diumenge 25
de febrer, a les 10 del matí.  

La reina Carnestoltes del CE P. Cases-Can Vidalet saluda una nena a la plaça de la
Bòbila. A la dreta, participant al concurs del CCA Pl. Macael

La gent gran va fer la seva festa  al Complex Esportiu Municipal La Plana

A la dreta, integrants de l’AV del Gall reben el premi a la millor comparsa de la festa del
CEM La Plana. A l’esquerra, Toni Albà a la festa del Complex Esportiu La Plana 

Concurs de disfresses i presentació de la “chirigota” del CCA Plaza Macael

L’ACAE (esquerra) va fer un concurs de disfresses. A la dreta, la reina Carnestoltes del 
CE Pubilla Cases-Can Vidalet saluda una nena en una de les festes de la plaça de la Bòbila

Al programa d’enguany
no hi han faltat cites 
ja clàssiques com les
chirigotas del CCA
Pl. Macael, el concurs 
de l’ACAE o les festes de
la plaça de la Bòbila
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Les escoles es disfressen
La comunitat educativa té en el Carnestoltes una de les festes més assenyalades

Les escoles d’Esplugues van celebrar el Carnestoltes d’una manera
activa, amb diferents propostes però sempre amb la idea de compaginar
diversió amb educació i transmissió de valors. 

Dos dels centres públics de primària, els CEIP Folch i Torres i Isidre
Martí  van fer rua pels carrers del seu voltant i van fer també una festa al
pati. El CEIP Joan Maragall va fer uns tallers de màscares i d’aprenen-
tatge del ball de carnestoltes. El CEIP Can Vidalet també va optar per
les danses, amb l’organització de vuit grups per aprendre a ballar core-
ografies tradicionals i ritmes més moderns. El CEIP Matilde Orduña va
donar la benvinguda al rei Carnestoltes i després va fer una festa de dis-
fresses al pati. També hi va haver festes als patis del CEIP Gras Soler,
amb un grup musical, del CEIP Prat dela Riba, on l’alumnat i l’equip do-
cent van protagonitzar diferents actuacions musicals i de ball, i del CEIP
Lola Anglada, on hi va haver una celebració amb música.. 

Els centres de secundària també van celebrar, cadascú a la seva
manera, l’arribada del rei Carnestoltes. 

Portes obertes prèvies a la preinscripció
Durant la primera quinzena de març, els centres d’educació in-

fantil i  primària  (CEIP) i els instituts de secundària fan jornades de
portes obertes, prèvies a l’inici del període de preinscripció, que es
farà durant el mes  d’abril. 
• CEIP Can Vidalet (21 i 28 de març, de 10 a 16 h)
• CEIP Folch i Torres (7 de març, de 17.15 a 19.15 h, i 9 de març, d’11 a 13) 
• CEIP Gras Soler (8 de març, de 16 a 18 h, i 9 de març, de 9.30 a 11.30)
• CEIP Isidre Martí (8 de març, de 18 a 20 h, i 12 de març, de 10.30 a 12.30)
• CEIP Joan Maragall (9 de març, de 17 a 19 h, i 10 de març, de 12 a 13 h) 
• CEIP Prat de la Riba (12 de març, de 15.15 a 17 h, i 14 de març, de 17.15 a
19 h)
• CEIP Lola Anglada (13  març, de 15 a 16.30 h, 14  març, de 10 a 11.30 h)
• CEIP Matilde Orduña (19 març, de 15 a 17 h, 27 març, de 9.30 a 11.30 h). 
• IES Joanot Martorell (10 de març, d’11 a 13 h, i 12 de març, de 18.30 a
20.30 h)
• IES La Mallola (15 de març, de 18 a 20 h, i 17 de març, d’11 a 13 h)
• IES Severo Ochoa (3 de març, de 10 a 12 h, i 7 de març, de 18 a 20 h)

D’esquerra a dreta, taller de danses al CEIP Can Vidalet; alumnes del CEIP Matilde  Orduña i participant a la rua del CEIP Folch i Torres

Jocs als patis del CEIP Gras Soler i Lola Anglada i arribada del Carnestoltes al CEIP Isidre Martí, d’esquerra a dreta

Balls al pati del CEIP Prat de la Riba, taller de màscares al CEIP Joan Maragall  i xocolatada a l’IES Joanot Martorell
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Els centres d’educació infantil 
i primària celebren el Dia de 
la No Violència i la Pau 
La convocatòria és una iniciativa de la Unesco que
reivindica el diàleg per resoldre els conflictes al món

La del 30 de gener és una data que la majo-
ria de centres públics d’educació infantil i pri-
mària d’Esplugues tenen assenyalada de color
vermell a la seva agenda. La celebració del Dia
Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP) és
un motiu perquè l’alumnat i el professorat dels
centres parlin durant unes hores, uns dies o,
fins i tot, algunes setmanes, de la pau, i de com
les paraules i el diàleg haurien de substituir
les armes i les bombes per solucionar les di-
ferències entre les persones.

La celebració del Dia Escolar de la No
Violència i la Pau es va fer visible, als diferents
centres, amb actes conjunts de l’alñumnat, el
professorat i, en alguns casos, les mares i els
pares. Al CEIP Isidre Martí, per exemple, van
comptar amb la presència de Miquel Martí, ex-
president de la institució impulsora del DENIP,
l’associació d’escoles associades de la UNES-
CO,  acompanyat de dos directius actuals de
l’entitat. Nens i nenes de cada cicle van repre-
sentar diferents contes que tracten el tema de
la pau, la solidaritat, com La sopa de pedres,
El país amb el des al davant, La paraula plorar
i En Joan de vidre. La trobada es va acabar
amb la cançó Trista. Al CEIP Gras Soler van
aprofitar la presència d’alumnes procedents

d’altres països per saber com s’anomena la
paraula pau en àrab, polonès, rus o xinès, per
citar algunes de les llengües maternes d’a-
lumnes del centre. Els estudiants dels cursos
superiors van representar esquetxos teatrals
en què s’explicava com resoldre pacíficament
alguns dels conflictes que més sovintegen en
les relacions interpersonals. 

Al CEIP Joan Maragall hi va haver una
lectura de poemes  i una cantada col·lectiva al
pati. Al CEIP Prat de la Riba van penjar uns
missatges molt especials en l’anomenat arbre
dels desitjos i van fer un mural amb imatges
d’infants de tot el món. Al CEIP Matilde Or-
duña, on el lema era “Per la pau, tots els
nens/es tenen dret d’anar a l’eslogan”, l’alum-
nat de cada curs va fer un eslògan sobre la
pau. Al CEIP Lola Anglada van sentir música
de Pau Casals, van llegir el manifest Conviure
en pau i amb el planeta i van penjar xapes amb
misstges sobre el consum d’aigua, el reciclat-
ge, els conflictes...  I al CEIP Can Vidalet, l’a-
lumnat de 6è va representar un conte sobre la
pau i hi va haver poemes i cançons referents a
la pau. Un gran mural amb un arc de Sant
Martí va presidir la celebració en aquest cen-
tre. 

IMATGE CEDIDA PEL CEIP ISIDRE MARTÍ

A dalt, alumnes del CEIP Isidre Martí. 
A la dreta, a dalt, obra de teatre al CEIP Can
Vidalet i, a baix,  la paraula pau en diversos
idiomes, al CEIP Gras Soler

Mural confeccionat per alumnes del
CEIP Lola Anglada

Un alumne del Prat de la Riba penja un
missatge a l’arbre dels desitjos

Infants del CEIP Matilde Orduña amb
l’eslogan de la seva classe

Tot l’alumnat del CEIP Joan Maragall
van sortir al pati per compartir cançons i
lemes en favor de la pau
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Esplugues es una de las 57
ciudades que conforman la
Ruta Europea del Modernismo 

La REM agrupa a
municipios e instituciones
dedicados a la mejora 
y difusión del patrimonio
artístico y arquitectónico
del legado modernista
europeo  

Esplugues ha oficializado su ingreso en la
Ruta Europea del Modernismo (R.E.M.), que
agrupa a 57 ciudades  y 47 entidades privadas
con los objetivos de la mejora y difusión del pa-
trimonio artístico y arquitectónico del legado
modernista europeo. Los propósitos de la
R.E.M. son divulgar la existencia de un patri-
monio modernista de incalculable valor históri-
co y arquitectónico y facilitar el acceso a él a
todas las personas existentes.

Como una de las ciudades pertenecientes a
la Ruta, Esplugues ha sido incluida en un libro
guía que explica los tesoros modernistas de
cada uno de los municipios asociados. En el ca-
pítulo dedicado a Esplugues se habla de Pujol i
Bausis, “testimonio de uno de los centros in-
dustriales imprescindibles para el desarrollo
de las artes aplicadas del Modernismo”. Se la
cita como empresa emblemática en el diseño y
producción de cerámica aplicada a la arquitec-
tura y se apunta que Pujol i Bausis destacó por
“el interés de los propietarios para producir
piezas de alto valor artístico, lo que les llevó a
trabajar con diferentes arquitectos como Lluís
Domènech i Montaner, A. M. Gallissà, J. Puig i
Cadafalch y los artistas Lluís Brú y Adrià Gual”,
y por su trabajo de investigación, “recuperando
la técnica del reflejo metálico, en la línea de la
recuperación de la cerámica hispanomusul-
mana”. El libro, profusamente ilustrado, tam-
bién cita la masía Can Casanovas (obra de

Gallisà)—hoy parte del conjunto arquitectónico
del convento de Santa Maria de Montsió— y los
fondos Pujol i Bausis y Lluís Brú, custodiados
por el Archivo Municipal, como factores que
acreditan el interés de Esplugues dentro del
movimiento modernista.

Otras ciudades como Glasgow, Bruselas,
Budapest o Darmstadt se han incorporado tam-
bién a la R.E.M., que los pasados 2 y 3 de febre-
ro celebró en Barcelona la segunda Sesión Ple-
naria desde su creación, el año 2000, impulsa-
da por el Ayuntamiento de Barcelona. La 
creación del Club del Modernismo y la posible
existencia de un sistema de ofertas y billetaje
para los interesados en viajar por toda Europa
para visitar el patrimonio modernista son los
próximos retos de la Ruta, en su deseo de di-
fundir un movimiento artístico que, con diferen-
tes denominaciones, se extendió por todo el
mundo, desde Escandinavia a Buenos Aires.  

La fábrica  Pujol i Bausis  fue un 
centro industrial imprescindible para 
el desarrollo de las artes aplicadas del
Modernismo. En el detalle, una de las
páginas dedicadas a Esplugues en la
guía de la Ruta Europea del Modernismo 

La secretària de l’Esport,
Anna Pruna, s’interessa pel
pla d’equipaments esportius

La secretària general  de l’Esport,
Anna Pruna (al centre de la imatge), va
visitar l’Ajuntament el 30 de gener passat
per entrevistar-se amb l’alcaldessa, Pilar

Díaz, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament,
Carles Ginés.  Durant la reunió, es va
parlar de les línies de col·laboració que les
dues institucions mantenen o podrien
impulsar en un futur. L’’Ajuntament té en
marxa el Pla d’equipaments esportius, que
inclou la creació del Complex Esportiu
Municipal Les Moreres o la col·locació de
gespa als camps de futbol, que compten
amb el suport de la Generalitat.

Moció sobre els
ensenyaments mínims 
en educació primària

Amb els vots favorables de tots els
grups municipals (PSC, ICV-EUiA, CiU i
ERC) tret del PPC, el Ple municipal va
aprovar una moció d’ERC —amb esmenes
dels altres grups— que denuncia “el
contingut del Reial Decret que suposi una
invasió de les competències que, en
matèria educativa, atorga a la Generalitat
el vigent Estatut d’Autonomia de
Catalunya”. En la moció, es demana al
Govern de la Generalitat que “emprengui
les mesures necessàries (jurídiques,
polítiques...) per tal que la part lesiva a les
competències de  la Generalitat que conté
aquest decret no es dugui a la pràctica i no
es posi en discussió la continuïtat del
sistema d’immersió lingüística”. També
expressa el convenciment del Ple que “la
llengua catalana és i ha de continuar sent
la llengua vehicular del sistema educatiu
català, així com l’eina indispensable que
possibiliti la cohesió social del nostre país”.
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El grup teatral Comediants va
més màgica la nit de Reis a Es
L’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar a Esplugues va venir precedida d’un espectacle
Santa Magdalena, els voltants de la qual es van omplir de públic per donar-los la millor

Els Reis Mags van tenir millor benvinguda que mai a Esplugues.
L’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar a la plaça Santa Magdalena, on
van començar la Cavalcada prèvia al repartiment de regals, va ser de la
mà del grup teatral Comediants. Aquesta formació va posar en escena,
en ple carrer, l’espectacle Nit d’il·lusió, amb el qual van donar caliu i emo-
ció als minuts previs a l’arribada dels Reis. 

Va ser un xou molt visual, amb personatges màgics i al·legòrics,
com ara capgrossos de tot el món, dracs i dimonis, la música, la natura,
els pallassos, que portaven la seva pròpia carta a Melcior, Gaspar i
Baltasar, amb peticions que fugien d’allò més material i se centraven a
demanar valors ètics i solidaris. Entre els protagonistes n’hi va haver un
de molt especial, en Fanguet, l’escudeller sorgit de la tradició ceramista
d’Esplugues, que va ser una mena de mestre de cerimònies de l’especta-
cle i amfitrió dels Reis durant tota la Cavalcada.

L’espectacle de Comediants, un grup capdavanter en la dinamitza-
ció d’esdeveniments culturals a la via pública, era el millor preludi possi-
ble a l’arribada dels Reis  Mags. Ses Majestats van arribar a la plaça Santa
Magdalena pujats en un carro. Una munió de gent que omplia els vol-
tants de la plaça —s’ha calculat que unes 4.000 persones van anar a veure
l’inici de la Cavalcada— els va saludar de manera efusiva. Unes especta-
culars bengales de color groc fluorescent (se’n van repartir 2.000) i els
fanalets confeccionats en els tallers que es van organitzar a la biblioteca
Pare Miquel els dies 3 i 4 o a la mateixa plaça hores abans de l’arribada

dels Reis van posar la nota de color a la celebració.
Acompanyats pel mateix Fanguet i després de saludar molts nens i

nenes i de fer el mateix amb l’alcaldessa, Pilar Díaz, i amb altres regidors
i regidores de la Corporació, Ses Majestats d’Orient van pujar al balcó de
la casa consistorial, on van rebre la clau màgica de la ciutat i van saludar
oficialment els presents. En els seus discursos, tant el rei Gaspar, que va
parlar en nom propi i dels seus dos companys, com l’alcaldessa, Pilar
Díaz, van desitjar pau, solidaritat i respecte per a tothom.

La Cavalcada
En sortir de la casa consistorial, cada un dels reis va muntar a la

seva carrossa per recórrer els principals barris de la ciutat. La comitiva
reial la integraven les bandes de música Los Labradores, Pare Manyanet,
Drinkings i Vatua l’Olla; el grup d’animació de la Industrial Teatrera; una
comparsa integrada per una quarantena de personatges molt populars

L’Ajuntament va repartir 5.000 bengales
perquè el públic present les accionés
quan arribessin els Reis. El resultat va
ser un moment visual de gran impacte 

La gent d’Esplugues va accionar milers de bengales per saludar l’arribada dels Reis. Els personat-
ges creats per Comediants (alguns d’ells a l’esquerra de la imatge) van ser  els mestres de cerimònies

Melcior, Gaspar i
Baltasar són a punt d’en-
trar a la casa consistorial,
per ser saludats per l’alcal-
dessa iels regidors i regido-
res  saludar la gent des del
balcó de la casa consistorial
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a fer encara
splugues
e visual de la formació, a la plaça
r de les benvingudes

entre els més petits i petites; un grup de motoristes de la Peña Cilindros
Rebeldes, muntats en unes espectaculars Harley; i diferents carrosses.
Una d’aquestes estructures rodants portava en Fanguet i una bústia del
carter reial; les altres, promogudes per la Colla de Diables Infantils Boiets
Esquitxafocs, el Grup de Percussió Atabalats i Pastorets i Companyia. La
Unitat Muntada de la Policia Local obria el seguici, que tancava la carbo-
nera de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues. Centres Josep Pons, Creu
Roja, Esplugues Televisió i la Unió de Botiguers i de Comerciants d’Es-
plugues, el missatger reial de la qual va estar recollint cartes fins a da-
rrera hora al mateix edifici de l’Ajuntament, també van col·laborar en la
Cavalcada, com també ho van fer la Colla de Geganters, l’Asociación Cul-
tural Andaluza de Esplugues i l’Associació de Veïns del Gall, encarrega-
des de fer l’acompanyament i posar els patges de cada una de les tres
carrosses. 

Més de 3.000 quilos de caramels repartits
En tot el recorregut, el moltíssim públic present va donar la més

càlida de les benvingudes als Reis. Des de les carrosses de la comitiva, la
resposta a aquest caliu va ser molt dolça: es van repartir més de 3.000
quilos de caramels, amb la qual cosa qui més qui menys tornà a casa
amb il·lusions renovades i amb les butxaques plenes. La Cavalcada, que
havia sortit de l’Ajuntament després de les 6 de la tarda, va arribar a la
rambla Verge de la Mercè poc abans de les 8.30, l’hora prevista. 
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BORSA DE TREBALL
Ref. 614. Veïna d’Esplugues de 40 anys i amb experiència en cura
d’infants i d’altres per a empreses vol treballar atenent perso-
nes grans o infants als matins.
Ref. 615. Professor de ioga i d’altres especialitats, amb àmplia
experiència laboral, cerca feina com a tal i com a formador ex-
pert en teràpies naturals, quiromassatge, reflexoteràpia i reiki.
Ref. 616. Noia de 28 anys busca feina com a personal de neteja
domèstica i cuidadora d’infants. Té experiència en ambdues tas-
ques.
Ref. 617. Veïna d’Esplugues de 38 anys, amb experiència en
aquest tipus de feines, vol treballar en neteja industrial i mani-
pulació.
Ref. 618. Jove de 22 anys, amb experiència, s’ofereix com a can-
gur i per a feines de neteja domèstica.
Ref. 619. Dona amb tretze anys d’experiència en una fàbrica de
joieria vol treballar com a ajudant en un taller de joieria.
Ref. 620. Veïna d’Esplugues s’ofereix per treballar en una porte-
ria o com a conserge.
Ref. 621. Jove de 26 anys amb el carnet B busca feina com a
transportista o repartidor de mercaderies.
Ref. 622. Dona de 41 anys cerca feina en neteja domèstica o te-
nint cura de persones grans i/o infants per hores.

Per aa mmés iinformació, ttruqueu aa lla SSecció dd’Ocupació, 993 3372 004

16, oo eenvieu uun ee-mail aa mmfuente@esplugues.cat

Espluga Viva tanca les festes
amb l’Oratori de Nadal

La cloenda de les festes a Esplugues va arribar l’endemà de
Reis, amb l’Oratori de Nadal, una lectura de poemes d’aquesta època
de l’any organitzada per Espluga Viva, acompanyada d’apunts musi-
cals sobre peces tradicionals catalanes. La novetat de l’Oratori d’en-
guany, que ja fa alguns anys que s’organitza, és que van fer de rapso-
des els alumnes del taller de lectura i de locució de poemes organit-
zat els últims mesos per la mateixa entitat. Aquesta edició s’ha cele-
brat al Centre Municipal Puig Coca pel seu major aforament respecte
a la seu d’Espluga Viva, l’escenari de les edicions precedents.

El Taller de Fanalets va tornar 
a la Biblioteca Pare Miquel

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues va tornar a acollir el
Taller de Fanalets, una iniciativa de molt èxit en totes les convocatò-
ries celebrades. Els dies 3 i 4, molts infants hi van anar per confeccio-
nar un fanalet, que, segons la tradició, ha de servir per il·luminar el
pas dels Reis perquè no es perdin en el seu camí pels pobles i ciutats i
també perquè  vegin be els més menuts de la casa entre la gent. El
fanalet més habitual i clàssic està fet de paper, acostuma a ser de
moltes coloraines i porta una espelma al mig. El Taller es va repetir
(vegeu pàgina anterior) el dia 5, a la plaça Santa Magdalena, poc abans
de la Cavalcada.

IMATGE CEDIDA PER ESPLUGA VIVA
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‘En Fanguet i els tres reis’ explica la
història d’un escudeller d’Esplugues 
que va anar a Betlem amb Melcior,
Gaspar i Baltasar

Ha nascut una estrella: en Fanguet
L’Ajuntament regalà als infants
d’Esplugues el conte “En Fanguet
i els tres reis” per promoure el
coneixement de la història local

“En Fanguet és un nen d’Esplugues que coneix tots els secrets de la
ceràmica” s’explica en la introducció del conte En Fanguet i els tres reis,
que l’Ajuntament ha editat. La publicació explica la història d’aquest nen,
fill d’una família ceramista del municipi, que acaba sent l’escudeller reial,
el proveïdor oficial de plats, tasses i altres objectes de fang de Melcior,
Gaspar i Baltasar, als quals acompanya fins a Betlem amb motiu del nai-
xement del Messies. En Fanguet participa en l’adoració al nen Jesús i li
lliura una  rajola confeccionada amb argila procedent d’Esplugues.

La història feia tres anys que era motiu d’una representació teatral
al Museu Can Tinturé, adreçada als més menuts i menudes, i ara s’ha de-
cidit plasmar-la en un conte, amb textos de Marta Saliné, una de les res-
ponsables del Museu Can Tinturé, i il·lustracions de Marta Capdevila. La

IMATGE D’ARXIU

A l’esquerra, dos nens ensenyen el conte En fanguet i els tres reis. A la dreta, el rei Baltasar en lliura un exemplar  a uns nois després de re-
collir-los la carta amb les seves peticions per a aquella nit  

publicació va començar a distribuir-se el 2 de gener passat, amb motiu de
la realització del campament màgic fet als jardins del Museu fins al dia 4 i
es va lliurar de manera gratuïta a tots els infants que van portar als pat-
ges la seva carta per als Reis Mags d’Orient. 

El dia 5, al matí,  van ser els mateixos Melcior, Gaspar i Baltasar i en
Fanguet els encarregats de donar-lo als nens i nenes que van anar a pre-
senciar la representació del conte. Aquell dia, més de dos centenars de
persones van veure l’escenificació d’enguany, feta per primera vegada a
l’aire lliure —els dos anys anteriors es va portar a terme a l’edifici La
Masoveria—, amb nous decorats i uns textos renovats que, a més de na-
rrar la història d’en Fanguet, servien per donar a conèixer o recordar al-
guns conceptes propis de la ceràmica i de les rajoles. I  és que, no cal obli-
dar-ho, en el rerefons de la història hi ha l’objectiu municipal de donar a
conèixer el fons artístic del museu i de recordar el patrimoni i el llegat ce-
ramistes de la nostra ciutat. L’acte es va acabar amb una visita gratuïta al
mateix Museu, on es podia contemplar un pessebre, fet a mà, procedent
del Perú, cedit per Jordi Setoaín, integrant de l’entitat Amics dels Museus
i del Patrimoni d’Esplugues de Llobregat (AMPEL).  

Un personatge referent
L’aparició del conte i la seva omnipresència en els diferents actes

adreçats als més petits i a les famílies (va donar la benvinguda als partici-
pants al parc infantil i juvenil de Can Vidalet; va ajudar els nens i nenes
que van intervenir en un taller on es pintaven rajoles al Campament Màgic
de Can Tinturé  i, fins i tot, va tenir un paper destacat a l’espectacle de ben-
vinguda dels Reis Mags, previ a la Cavalcada, protagonitzat pel grup tea-
tral Comediants) consoliden en Fanguet com un personatge referent a la
ciutat, sobretot de les activitats vinculades al Museu i al nostre patrimoni
ceramista. 
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Esplugues va ser un gran s
la infància els dies abans d
Important oferta lúdica per als infants i les famílies amb un parc de jocs al Poliesportiu M
i un campament amb tallers a Can Tinturé. L’èxit de participació va ser notable en els dos

Les famílies, i especialment els més
menuts,  van poder gaudir durant la
setmana prèvia a l’arribada de Melcior,
Gaspar i Baltasar de les dues propostes
que l’Ajuntament va organitzar per
divertir-se en el temps de lleure 

una ludoteca adaptada a la seva edat. Els que els segueixen per edat, fins
a 8 anys, també tenien el seu apartat, amb jocs de taula, colors i fulls,
cotxes, eines de bricolatge, ninos i nines, cuinetes i altres elements per
passar una estona ben agradable.

Recintes de jocs per a totes les edats
També van divertir-se molt els que van poder accedir als recintes

on es podia jugar amb cotxes d’eslot (tipus Scalextric) o amb cotxes o vai-
xells teledirigits; els que van saltar sense parar en un castell inflable; o
els que van poder fer servir les quatre videoconsoles amb jocs virtuals.
També hi havia un apartat amb jocs de taula, des dels tradicionals parxís
o tres en ratlla fins a altres molt més actuals i sofisticats. N’hi havia de
tamany normal i altres de gegants, que eren espectaculars. 

On es van produir més cues, però, va ser en el taller de maquillat-
ge, per on van passar una bona part dels assistents al parc infantil per
pintar-se la cara i assemblar-se a algun dels seus personatges preferits.
Igualment, el taller per confeccionar xapes i magnets v comptar amb una
concurrència força important. En tots els recintes hi havia la supervisió
de monitors especialitzats, que vigilaven els participants i els assessora-
ven per prendre-hi part de la manera adequada, portant a terme una im-

Les festes de Nadal i de Reis acostumen a  ser dies molt familiars.
Les vacances escolars obliguen a molts pares i mares a fer mans i màni-
gues amb els fills i filles. Primer, si els progenitors treballen, per saber
amb qui es queden els més petits, normalment amb avis i àvies, i, segon,
per saber com ocupen el molt temps lliure que tenen. L’Ajuntament
d’Esplugues va tenir una doble iniciativa durant les festes passades, per
mirar de solucionar aquest doble interrogant, organitzant un parc infantil
de jocs al Poliesportiu Municipal de Can Vidalet i el campament màgic
d’en Fanguet, als jardins de Can Tinturé i als carrers del voltant.

El Poliesportiu Municipal de Can Vidalet es va transformar durant
tres dies, 2, 3 i 4 de gener en una mena de saló de la infància, amb activi-
tats i jocs per a totes les edats. Els més petits, de fins a 18 mesos, tenien

Una nena juga amb eines de bri-
colatge de joguina a la zona destina-
da als infants de fins a 8 anys 

Un grup de nois juga a un 4 en
ratlla gegant. Els jocs de taula van
comptar amb força acceptació
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saló de 
de Reis

Municipal de Can Vidalet
s esdeveniments

portant tasca educativa.  El parc infantil de Nadal comptava amb un lloc
on els pares, mares, avis i àvies podien descansar, mentre els infants ju-
gaven. Fins i tot podien fullejar alguns diaris que tenien a la seva disposi-
ció.

Notable afluència de públic
En la seva primera edició i amb una clara vocació de continuïtat, el

parc infantil del Poliesportiu de Can Vidalet va comptar amb una impor-
tant afluència de públic, que va anar incrementant-se a mida que van
anar passant els dies. El boca-orella dels qui havien anat el dia anterior
va ser la millor publicitat per a un parc que va ser lloat per haver estat
organitzat i pel seu contingut. L’alcaldessa, Pilar Díaz, hi va anar diversos
dies i va rebre personalment la felicitació de moltes mares i pares, de
moltes àvies i avis, contents perquè els seus infants havien pogut passar
el seu temps de lleure jugant i divertint-se. No haver hagut de fer cues ni
pagar entrada i tenir l’esdeveniment a un pas de casa també va ser molt
ben valorat.

El parc es va complementar amb el campament d’en Fanguet de
Can Tinturé (vegeu pàgina següent) i va significar una important oferta
d’esbarjo i d’entreteniment per a les famílies d’Esplugues. 

Fins i tot els més petitons de
les famílies van tenir el seu lloc
al Poliesportiu de Can Vidalet

Dos nens s’entretenen dibuixant al saló

Molts  infants van poder confeccionar-se la seva pròpia xapa

Hi va haver un inflable per  saltar, fer tombarelles i riure

El taller de maquillatge va ser dels més exitosos
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Can Tinturé acull un campament
amb activitats de tota mena 
Els jardins del Museu i els carrers Església i les Piles van ser l’escenari de
nombrosos tallers, sessions de conta-contes i demostracions d’oficis artesans

Els infants i els seus pares, mares, avis i
àvies van tenir un punt de trobada i de diversió
els dies 2, 3, 4 i 5 de gener al voltant del Museu
Can Tinturé, on es va instal·lar un campament
amb activitats de tota mena i diversió per a
grans i menuts. 

Durant els tres dies complets i el matí del
divendres 5 de gener, els assistents al campa-
ment màgic d’en Fanguet a Can Tinturé van

poder lliurar als patges reials de la Unió de
Botiguers i de Comerciants d’Esplugues la
carta que adreçaven a Melcior, Gaspar i
Baltasar; intervenir en diferents tallers de con-
fecció de titelles, magnets o de rajoles pinta-
des; veure alguns animals domèstics, com un
poni o un ruc, que es van instal·lar en un tan-
cat situat just a l’entrada al parc dels Torrents
pel carrer Església o  seguir les diferents ses-
sions de conta-contes que la Penya Barcelo-
nista de L’Avenç va fer en una carpa ubicada al
carrer de les Piles. 

També van poder beure un te o tastar altres
aliments procedents de l’Orient que se servien
en una gran haima que es va ubicar al costat
de l’edifici de Can Tinturé; comprar alguns dels
productes que artesans de la pastisseria, el

L’afluència de públic va
ser contínua al llarg dels
tres dies en els quals es
va desenvolupar l’activitat,
novetat d’enguany

formatge, l’embotit, la bijuteria o els comple-
ments personals a la vintena d’estands que es
van col·locar en el recinte; muntar-se (òbvia-
ment, només els més petits i petites) en uns
cavallets de fusta el secret dels qual era que
un operari els feia donar voltes manualment;
seguir els concerts de nadales o altres actua-
cions musicals com la que va protagonitzar la
coral espluguenca Musicòrum; comprovar les

ser espectacular i l’afluència de públic va ser
contínua. Tothom, en general, destacava tant
la múltiple diversitat de les activitats realitza-
des com l’ambientació realitzada, de manera
que cada una de les propostes tenia la decora-
ció adequada, cosa que contribuïa a donar ca-
lidesa al campament d’en Fanguet.

L’últim dia del campament es va dedicar
a fer la doble representació de la història En
Fanguet i els tres reis. 

demostracions d’oficis... A més, el Museu Can
Tinturé va estar obert i va poder visitar-se de
manera gratuïta durant tots els dies  

Gran resposta popular
La resposta popular a aquesta proposta

festiva i lúdica que l’Ajuntament d’Esplugues,
amb la col·laboració d’algunes entitats ciuta-
danes, va fer per als dies previs a la de Reis va

Cada dia, a la tarda, hi va haver tot tipus de tallers i altres activitats. A
la foto de la dreta, la representació del conte En Fanguet i els tres reis
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La campanya ‘Joguines
per a tots els infants’ se
salda amb un gran èxit 
Particulars, entitats i empreses
col·laboren perquè els regals arribessin
a totes les llars d’Esplugues

La campanya Joguines per a tots els infants, organitzada per
l’Ajuntament d’Esplugues i un bon nombre d’entitats de la ciutat (AV El
Gall, AV Can Clota, Colla de Geganters, Creu Roja, Esplai de Gent Gran
de Can Clota, Esplai Espurnes, Esplugues Televisió, Moto Club Esplu-
gues, Rotary, Sastrinyols i Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplu-
gues), va tornar a ser un gran èxit i va fer possible que Melcior, Gaspar i
Baltasar fessin arribar regals a totes les llars. 

La nit de Reis va ser, així, màgica per a tots. La campanya va se-
guir els mateixos paràmetres que anys precedents: particulars, entitats

L’organització ha volgut expressar
públicament l’agraïment per la
col·laboració de comerços i particulars
i empreses van tenir de termini fins al 4 de gener per fer les seves dona-
cions en uns punts de recollida determinats; un equip de voluntaris va
classificar i embolicar tots els regals lliurats, de manera que s’adaptes-
sin als nens i nenes que els rebrien; i el dia 5 de gener van rebre’ls els
destinataris. El rei Gaspar va anar rebent un a un els 205 infants, fills i fi-
lles de famílies sense recursos, a la sala d’actes del Centre Municipal
Puig Coca. 

El somriure —i de vegades unes grans dosis de timidesa— dels
que recollien les joguines i dels seus pares i mares va acompanyar en
tot moment aquesta vetllada solidària. L’objectiu, que el dia 6 al matí no
hi hagués cap mirada seriosa, s’havia acomplert.  

Els carters reials es van
encarregar de recollir les
peticions a Ses Majestats  
N’hi va haver al Casal de Cultura, a Can
Tinturé —promoguts per la Unió de
Botiguers— i a la rambla V. de la Mercè

Tots els
infants que
van voler van
poder 
lliurar-los les
seves cartes 

En una època en què Internet i el correu electrònic han substituït
les cartes o missives tradicionals, els carters o missatgers que tenen
més feina són els enviats per Ses Majestats els reis d’Orient, Melcior,
Gaspar i Baltasar. La Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues va
habilitar espais al Casal de Cultura Robert Brillas i als jardins de Can
Tinturé,  al barri del Centre, i també n’hi va haver un a la rambla Verge de
la Mercè, a Can Vidalet. 

En el cas dels enviats especials de Melcior, Gaspar i Baltasar al
Casal de Cultura Robert Brillas i a Can Tinturé, la seva feina es va con-

centrar els dies previs a la cavalcada. I amb un volum de feina considera-
ble, com ho demostra la xifra de gairebé 500 cartes recollides al Casal de
Cultura Robert Brillas, on els infants van poder gaudir de la projecció de
pel·lícules de dibuixos animats. Als jardins de Can Tinturé, els carters te-
nien un cobert molt adequat, en el marc del campament màgic d’en
Fanguet. El carter reial ubicat a la rambla Verge de la Mercè va estar a
disposició dels nens i nenes del 27 de desembre al 5 de gener.  
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de 200 parells, i també roba que el mateix 11 de gener van ser enviats,
via correu, a la ciutat ucraïnesa. L’objectiu no és un altre que fer possible
pal·liar les dures condicions atmosfèriques amb què conviuen aquests
infants, que suporten cada hivern temperatures que van dels 15 als 20
graus sota zero.

Glaç Solidari es va formar arran de l’organització dels actes com-
memoratius del vintè aniversari de l’explosió de la central nuclear de
Txernòbil (Ucraïna). Els contactes entre Esplugues i Ucraïna van perme-
tre conèixer de primera mà les mancances de molta gent de la repúbli-
ca exsoviètica, cosa que va impulsar la creació de Glaç solidari, per vehi-
cular possibles ajuts solidaris. 
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Es recullen més de 200
parells de sabates
solidàries per a Ucraïna
El destinatari del calçat lliurat és un
orfenat de Pridneprovsk, on viuen 160
nens i nenes de 0 a 4 anys

La solidaritat d’Esplugues no té límits ni tampoc fronteres. Durant
el nadal es va demanar a la ciutadania col·laboració per fer regals als
infants de famílies necessitades, a gent gran que viu sola o per ajudar a
persones discapacitades, i en tots els casos la resposta ha estat molt
positiva. Ha passat el mateix en una campanya engegada a última hora
per Glaç solidari, una recollida solidària de sabates, per a 160 nens i
nenes de 0 a 4 anys que viuen en un orfenat de Pridneprovsk. La gene-
rositat dels espluguencs i espluguenques va permetre aconseguir més

L’ha impulsat Glaç solidari, que ja va
organitzar els actes per recordar
l’accident de la nuclear de Txernòbil

45 persones grans, amb regal
de Reis gràcies a Creu Roja

Un total de 45 persones van rebre el dissabte 6 al matí la visita
dels voluntaris de la Creu Roja d’Esplugues que, enviats per Melcior
Gaspar i Baltasar, els portaren uns regals amb motiu de la festivitat
de Reis. Aquest any, els presents han estat relacionats amb la salut i
s’han obtingut gràcies a la donació d’empreses i de particulars, tant
de materials (algunes farmàcies, centres mèdics  i laboratoris van
cedir regals molt útils, com tensiòmetres, perquè la gent gran que els
va rebre pugui cuidar la seva salut sense haver de sortir de casa).

La Biblioteca va regalar ‘El conte
de Nadal de l’Auggie Wren’

Fidel a la seva tasca de foment de la cultura, la Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues va lliurar als seus usuaris exemplars d’El conte
de Nadal de l’Auggie Wren, de l’escriptor novaiorquès Paul Auster,
una de les figures de la narrativa del darrer quart de segle. El conte va
ser publicat per primera vegada el 25 de desembre de 1990, al diari
New York Times. L’autor hi presenta una altra visió de l’esperit nada-
lenc, que ens convida a trobar una felicitat efímera, però significativa. 

Un Nadal molt lluminós
A Esplugues, les festes de Nadal es viuen amb alegria i optimis-

me. Durant quinze dies, els carrers, els edificis públics i també moltes
llars es van decorar i iluminar per a l’ocasió. Serveixi l’exemple d’a-
quest balcó de Can Clota, decorat pel seu propietari, Domingo
Parreño, per il·lustrar aquesta alegria nadalenca general.

IMATGE CEDIDA PER GLAÇ SOLIDARI
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Els pastorets d’Esplugues han celebrat
enguany el seu vint-i-cinquè aniversari demos-
trant que estan en plena forma i que, a més,
compten amb el suport del públic. Les set re-
presentacions realitzades al Casal de Cultura
Robert Brillas, del 16 al 26 de desembre, van re-
gistrar un ple total de l’aforament i, el que és
més important, el somriure amb què el públic
abandonava la sala després de dues hores i
mitja de representació va deixar palesa la satis-
facció amb el que havien presenciat.

Un any més, l’obra que els pastorets
d’Esplugues van posar en escena s’assemblava
ben poc a l’homònima que va escriure en el seu
moment Josep Maria Folch i Torres i que es pot
veure en molts pobles i ciutats de Catalunya. La
inspiració prèvia hi és, però el resultat és ben
diferent, amb la possibilitat de passar 150 mi-
nuts de rialla pràcticament contínua, en què el
viatge a l’Orient d’en Lluquet i Rovelló, dos pas-
tors d’Esplugues, per viure el naixement del
Messies,  és ple d’incidents i de problemes. 

Els gags; les aparicions de personatges

com Shreck —l’ogre verd les històries del qual
tant van agradar ara fa uns anys en dues pel·lí-
cules de dibuixos animats de la factoria Pixar—,
Torrente —el policia que va fer famós Santiago
Segura apatrullant la ciutat de Marbella—,
Harry Potter —l’aprenent de mag més conegut
en la literatura juvenil actual— o el Bruce Lee
que ha tornat a fer-se famós arran d’un anunci
de cotxes i de la frase “Be water, my friend”, que
l’entitat organitzadora converteix en un engres-
cador “Be pastoret, my friend”, i les referències
a temes d’actualitat, tant socials com polítics,

van ser contínues, fins al punt que de vegades
el públic reia d’un acudit i, pràcticament, enlla-
çava amb el següent. 

La música també en va ser protagonista
destacada, com en anys precedents, amb adap-
tacions de números musicals molt coneguts al
cinema i al teatre, amb coreografies pròpies.
Com a dedicatòria al 25è aniversari, es van re-
cordar balls i coreografies que s’han anat inter-
pretant en les successives edicions dels pasto-
rets. També hi apareixen, en forma d’angelets,
alguns dels components de la coral jove
Musicòrum. La reaparició d’aquests cantaires
va ser una de les novetats d’enguany, juntament
amb l’aparició estel·lar del Fanguet, l’escude-
ller d’Esplugues. Aquest personatge, inspirat
en l’homònim creat al Museu Can Tinturé,
acompanya els Reis Mags en el seu viatge a
Betlem, tot i que no sembla tan espavilat com
l’original.  

La dels pastorets d’Esplugues és una
obra col·lectiva, en què prenen part gairebé una
cinquantena d’actors i actrius.  

“Be pastoret, my friend”
Els pastorets d’Esplugues celebren el seu vint-i-cinquè aniversari en plena forma i
omplint l’aforament del Casal de Cultura en les set representacions que van fer

La poc ortodoxa versió
espluguenca dels
Pastorets té com a
resultat 150 minuts de
rialla gairebé contínua

L’obra narra com des de l’infern tracten d’impedir l’arribada a Betlem d’un grup de pastors, amb motiu del naixement del Messies. Un argu-
ment molt treballat, una interpretació molt destacable tot i ser un grup teatral amateur i grans dosis de bon humor donaren com a resultat una
posada en escena brillant, que no deixà en cap cas indiferent al públic que  va anar a alguna de les set representacions fetes
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A la izquierda, la obra de teatro con la que
se abrió la programación. Un espectáculo de
variedades y un festival infantil lo completaron

Tant la Coral Musicòrum (a la
fotografia) com la Coral La Coloma van
protagonitzar concerts de música vocal
amb motiu de la celebració de les Festes
d’Hivern. La Coral La Coloma en va fer dos,
el dia 15 de desembre, a la parròquia de
Sant Mateu, i l’endemà a l’església de
Santa Magdalena. Musicòrum  va actuar el
22 de desembre, també a l’església de
Santa Magdalena.

Prop de 450 persones 
a la festa de Nadal per 
a la gent gran 

Prop de 450 persones van assistir a
la festa que l’Ajuntament d’Esplugues va
organitzar per a la gent gran, al Complex
Esportiu Municipal la Plana, amb l’objectiu
de celebrar de manera conjunta l’arribada
del Nadal. Per a l’organització, hi va haver
la col·laboració de les juntes directives dels
tres esplais municipals de gent gran (Can
Clota, Centre-la Plana i el Gall) i del Casal
de Gent Gran de Can Vidalet. Hi va haver
ball i un  obsequi gastronòmic, amb dolços
típics de l’època i beguda, per a tots els
assistents. L’alcaldessa, Pilar Díaz, i la
tinenta d’alcalde i responsable municipal
de Serveis Socials, Immaculada Cano, van
assistir-hi, per saludar alguns dels
assistents i felicitar-los les festes.

Triple cita amb la música
coral amb motiu de les
Festes d’Hivern 

La Asociación de Vecinos 
de Can Vidalet celebró
su ‘Diciembre Cultural’

Otra de las actividades tradicionales propias
de la Navidad en Esplugues es la celebración
de lo que la entidad organizadora bautizó hace
ya años como Diciembre Cultural de Can
Vidalet. La programación, promovida por la
Asociación de Vecinos, ha contado con diferen-
tes actos culturales y participativos, con el ob-
jetivo de vivir estas fechas tan señaladas con
diferentes propuestas para la ciudadanía de la
zona.

La primera de les tras citas previstas fue
una obra de teatro, La noche improvisada,
puesta en escena el 16 de diciembre en el edi-
ficio Cadí del Centre Sociocultural Molí-Cadí,
el mismo escenario que el día 22 de diciembre
acogió una fiesta infantil, con la presencia del
grupo El Flabiol. Este festival, que con el paso
de los años se ha convertido en un clásico en
el barrio, muy esperado por los más peque-
ños, acabó con un monumental cagatió, con
regalos para todos los presentes. 

Finalmente, el Diciembre Cultural de
Can Vidalet se cerró con un espectáculo de va-

riedades, que se llevó a cabo igualmente en la
sala de actos del edificio Cadí, en la rambla
Verge de la Mercè. 

También una exposición
El vestíbulo del edificio Cadí, en el que

la Asociación de Vecinos tiene su sede so-
cial y organiza sus actividades, fue los días
previos una sala de exposiciones en los que
se pudieron ver los trabajos de los diferen-
tes talleres manuales que la entidad pro-
mueve a lo largo del curso. La muestra se
repetirá en junio, con motivo de la Fiesta
Mayor del barrio.
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El Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael va acollir un
any més el Pessebre Vivent 
Membres de l’entitat hi actuen i fan
l’acompanyament musical

El Nadal és temps de tradicions i a Esplugues una de les que es
manté més viva és la del pessebre vivent, protagonitzat pel Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael, amb 8 representacions del 22 al 29 de
desembre. Durant els últims dies de l’any, la sala d’actes de l’entitat,
ubicada a la plaça Macael de Can Vidalet, va transformar-se totalment,
per convertir-se en els diferents paratges que ara fa més de dos mil
anys van ser l’escenari de l’Anunciació i del naixement del messies. 

Amb una acurada posada en escena, integrants joves de l’entitat in-
terpreten els diferents papers de la història que narra els mesos previs i
posteriors al naixement de Jesús. La coral de l’entitat fa l’acompanya-
ment musical, amb nadales rocieres que traslladen el públic a la mane-
ra com es viu el Nadal a Andalusia. Com en anys precedents,el Centro
Cultural Anbdaluz Plaza Macael va comptar amb la participació d’enti-
tats convidades: Hermandad Rociera Pastora Almonteña de L’Hos-
pitalet; Hermandad Rociera Pastorcillo Divino, també de l’Hospitalet;
Hermandad Rociera Los Romeros, de Barcelona, i Hermandad Rociera
Rocieros de Carmona, de l’Hospitalet.  

D’altra banda, el CCA Plaza Macael també va organitzar un concurs
de dibuix infantil, el 16 de desembre, al seu local social. Els guanyadors
de les diferents categories van ser Patricia García (de 0 a 5 anys); Nadia
Alami (de 6 a 10 anys) i Javier Sánchez (a partir d’11 anys).  

L’Associació per a la integració de les persones amb
discapacitat (AIDED) fa un balanç positiu, tant des del punt de vista
social com econòmic, de la segona edició del rastrillo solidari, que va
organitzar de l’11 al 16 de desembre al Casal de Cultura Robert
Brillas. “Moltes persones ens han vingut a visitar i a comprar algun
dels molts articles que havíem posat a la venda a un preu simbòlic”
ha explicat María Sierra Peña, presidenta d’AIDED, que calcula en
“més de 3.000 euros” la quantitat obtinguda durant els cinc dies de
Rastrillo. També ha valorat molt positivament el resultat de la
recollida d’aliments per a un centre que acull persones sense sostre
de Barcelona, amb més de 60  quilos d’aliments lliurats per la
ciutadania d’Esplugues. 

AIDED tanca el seu ‘rastrillo’ amb un bon
balanç social i econòmic 

El Cercle Artístic d’Esplugues ha fet créixer enguany  la seva
proposta cultural durant els dies previs al Nadal, ja que a l’habitual
exposició feta pels seus associats hi ha afegit algunes activitats
paral·leles de dinamització, certament interessants. Una va ser un
col·loqui en anglès, promogut en col·laboració amb l’Escola Oficial
d’Idiomes. L’altra, el dia de Santa Llúcia va organitzar una audició de
música coral, amb els grups El cor de la nit, Cor Jove i Musicòrum,
molt actius durant aquelles dates. El mateix Cercle artístic ha
organitzat aquest mes de gener una exposició homenatge a Josep
Vilar, al Casal de Cultura Robert Brillas. 

D’altra banda, a l’edifici Molí, de Can Vidalet, es va poder veure
del 28 de desembre al 5 de gener l’exposició Retrats incomplets,
amb fotografies i textos de Josep Antoni Garí, amb 28 retrats d’Àfrica,
Amèrica i Àsia.

El Cercle Artístic va fer una interessant
proposta cultural durant el Nadal  

L’entitat va fer-ne 8 representacions
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Fiel a su cita de cada invierno, el Centro Extremeño Muñoz
Torrero organizó el 17 de diciembre pasado su fiesta gastronómica,
en la que se pudieron degustar los platos típicos ligados a la matanza
del cerdo: migas, caldereta y sopa de cocido, que se cocinaron a la
vista de todos, en la calle Maladeta, frente al local de la entidad, y que
degustaron unos 180 comensales. La fiesta se acompañó de una
muestra de bailes, con los grupos del Centro Extremeño Muñoz
Torrero y del Centro Extremeño San Isidro Labrador, de Cornellà. La
alcaldesa, Pilar Díaz, y los concejales Ramon Cervera, de Cultura, y
Trinidad Bravo, de Can Vidalet, acompañaron a los socios y socias del
Muñoz Torrero en la celebración. Dada la cercanía del Centro con
L’Hospitalet, donde tuvo su anterior sede, también asistió una
representación de su consistorio, encabezada por su alcalde, y
presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho.

El Centro Extremeño Muñoz Torrero
celebró su habitual fiesta gastronómica  

Miquel Nevado va ser el guanyador de la tercera edició del Concurs
de pessebres d’Esplugues, celebrat la setmana prèvia al Nadal, orga-
nitzat per la Fundació Josep Català i Soler. Tant l’exposició dels pes-
sebres participants, més d’una vintena, com l’acte de lliurament dels
premis als guanyadors es van fer a la seu social de la Colla dels Tres
Tombs d’Esplugues, a la plaça Santa Magdalena. Ester Oromí i M.
Teresa Carbonell van ser segona i tercera en adults i Guim de Haro i
Martina Tarrés van guanyar l’infantil.

Miquel Nevado va guanyar la tercera edició
del Concurs de pessebres

La Fira de Nadal va
incloure una àmplia oferta
de productes de l’època
Hi van actuar diversos grups musicals,
de caire vocal o instrumental 

La Fira de Nadal creix any rere any i els resultats deixen veure que es
trecta d’un esdeveniment clarament consolidat, que compta amb el su-
port popular i amb la satisfacció dels participants, firaires i artistes con-
vidats. En més d’una trentena d’estands, els visitants van poder mirar,
tastar i comprar productes de diferent mena, sobretot aliments d’elabo-
ració artesanal, bijuteria i ornaments de Nadal. Tots els paradistes van
fer una valoració molt positiva tant de les visites rebudes com de les ven-
des realitzades al llarg de la jornada. També hi havia un estand on es
podia adquirir la rajola número 11 de la col·lecció Pujol i Bausis que pro-
dueix el taller de ceràmica Sot per a l’Ajuntament d’Esplugues. 

Va comptar amb una trentena d’estands,
amb la venda d’aliments d’elaboració
artesanal, bijuteria i ornaments 

Com en anys anteriors, hi va haver actuacions musicals diverses. Hi
van cantar els integrants de les corals dels CEIP Can Vidalet, Folch i
Torres i Isidre Martí d’Esplugues i de l’escola Sant Ramon Nonat de
L’Hospitalet, integrats en una sola formació, el Cor de la Nit; l’Esbart
Vila d’Esplugues; la Colla de bastoners d’Esplugues i el grup de grallers
de l’Aula de Música Tradicional de la Generalitat de Catalunya, entre al-
tres formacions. La Fira de Nadal l’organitza anualment el grup de Tra-
dicions i Costums d’Espluga Viva.  
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Més de 300 nens i nenes van participar el 17 de desembre a la festa
infantil que la Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues va orga-
nitzar amb motiu de l’arribada del Nadal. Tots els infants que hi van par-
ticipar van poder intervenir en una mena de gimcana, amb sis proves di-
ferents, i acabar fent cagar un tió que l’organització va instal·lar en un
dels punts del recinte que va acollir la celebració, els jardins del Casal de
Cultura Robert Brillas. Una altra de les activitats estrella de la festa va
ser la confecció col·lectiva d’un pessebre de plastilina, que els dies se-
güents a la festa va estar exposat al vestíbul del Centre Cultural i
Recreatiu L’Avenç, al carrer Àngel Guimerà de la nostra ciutat.

Hi va haver regals per a tots els assistents, cedits per catorze em-
preses i comerços d’Esplugues, i es van sortejar diversos equips de mú-
sica entre els infants participants. Com que algun dels jocs a desenvolu-
par implicava la participació de grans i petits, la festa va tenir un to mar-
cadament familiar.  L’organització va comptar amb la col·laboració del
Club Handbol Esplugues.

La realització d’aquest tipus de celebració és ja un fet habitual per
a la Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues, que realitza dues
festes anuals de caire social, adreçades a dinamitzar el municipi i a pro-
moure el comerç local, un sector proper, actiu i que té la voluntat d’inci-
dir directament en la vida de la ciutat. El president de l’entitat, Emiliano
Maroto, ha fet una valoració molt positiva d’aquest tipus d’accions i con-
sidera que donen un valor afegit al comerç de la nostra ciutat. 

Tres persones usuàries de la Fundació
Proa expliquen a El Pont que “va ser una
jornada molt emocionant i divertida. Ens
agradaria repetir”

El Grup d’Estudis d’Esplugues va parlar dels costums
nadalencs en la trobada celebrada el 14 de desembre dins del cicle
Conèixer i estimar les nostres tradicions, que porta a terme des del
mes de setembre passat. Joan Soler i Amigó, autor d’un llibre sobre

la qüestió, va pronunciar la conferència central, i Moi, titular d’un
establiment comercial a la ciutat amb el mateix nom, va completar
l’acte amb una xerrada sobre l’art i les flors com a sentiment. La
sessió corresponent al mes de febrer va tenir en el Carnaval el tema
central de conversa.

Els costums nadalencs, analitzats en la
darrera trobada del Grup d’Estudis 

Més de 300 nens i nenes
participen a la festa 
de la Unió de Botiguers 

L’entitat organitza aquesta activitat 
anual dins del seu Pla de dinamització
del comerç local

La Cobla Ciutat de Girona va protagonitzar el concert
d’aniversari de la Secció Sardanista de L’Avenç. La vetllada de la
formació gironina va ser especial perquè va significar el darrer acte
de celebració del centenari de L’Avenç, commemorat durant tot el
2006. La Cobla Ciutat de Girona va escollir un repertori molt divers,
que va incloure l’estrena  de Santa Magdalena, una composició de
Marcel Casellas, i un recull de cançons populars nadalenques, de
Fèlix Martínez.

La Cobla Ciutat de Girona, al concert de
Nadal  de la Secció Sardanista

La Biblioteca Pare Miquel va acollir les actuacions del grup
Titelles Naip, que va fer l’espectacle Titelles Naip, i de Teresa Cubí,
amb Mercat de veus, que estaven incloses en la programació de les
Festes d’Hivern d’Esplugues 2006.

Dues sessions d’hora del conte durant 
el Nadal a la Biblioteca Pare Miquel
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La Fira de Santa Llúcia
Solidària mostra l’altra
manera de mirar el Nadal

La Fira de Santa Llúcia Solidària, celebrada
l’1 i el 2 de desembre, a la rambla Verge de la
Mercè, va ser el contrapunt al Nadal tradicio-
nal que viu la majoria de la societat. Organit-
zada per AYLLU per onzena vegada, la Fira va
acollir tot un seguit d’activitats dirigides a rei-
vindicar els drets de les persones, de totes les
persones.

La jornada de l’1 de desembre va estar
reservada a una sessió de cinemafòrum, amb
la projecció de la pel·lícula El taxista ful. El
gruix de les activitats va arribar, però, el dia 2.
L’acte central va ser una fira d’entitats, en què
un grup d’associacions solidàries van comptar
amb estands informatius o de venda de pro-
ductes artesans o aconseguits a partir del re-
ciclatge. També hi va haver un taller de titelles,
una actuació dels Castellers d’Esplugues, un
recital de les anomenades àvies cantores, la
coral de la parròquia Sant Antoni-Santa Gem-
ma-Sant Enric, un festival per als més menuts
i una exposició dels murals que escolars de 6

a 12 anys de Can Vidalet van fer amb el lema
Carta als Reis Mags.

Es va aprofitar la celebració de la Fira de
Santa Llúcia Solidària per fer la presentació
pública del documental 30 de diciembre, que
el cineasta espluguenc Germán García ha fet
per a Intermón. L’últim acte va ser la xerrada
Per la dignitat de les persones i els pobles, que
va comptar amb la intervenció d’Elvira Durán,
de l’Associació Cívic-Promocions, i Lourdes
Zambrana, d’Arrels. 

Durant la seva celebració
es va presentar 
el documental que
l’espluguenc Germán
García ha fet per 
a Intermón

La Casa de Andalucía 
de Silla visita la ACAE 

Miembros de la Casa de Andalucía
de Silla (Valencia) estuvieron en Esplugues
el pasado 2 de diciembre para participar,
en la sede de la Asociación Cultural
Andaluza, en un festival flamenco que
contó con bailaoras, cantaores y
guitarristas de las dos entidades. En la
foto, José Rubio, de ACAE, entrega una
placa conmemorativa al presidente de la
Casa de Andalucía de Silla.

Debuta el coro rociero 
de la entidad de Can Clota

La Asociación Cultural Andaluza
cuenta con nuevo coro rociero. Se formó a
finales de 2006 y su primera actuación tuvo
lugar con motivo del festival de Navidad de
la entidad, en el que también intervino la
escuela de baile de la entidad.

Fallece el ex-concejal
Juan Artacho

El ex-concejal del Ayuntamiento
Juan Artacho (PSUC e IC) falleció el pasado
5 de diciembre, a la edad de 75 años.
Artacho fue concejal en dos mandatos
(1979-1983  y 1991-1995)  y también
presidió la Asociación de Vecinos de Can
Vidalet.

IMATGE CEDIDA PER ACAE

IMATGE CEDIDA PER ACAE
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El Joventut de Badalona guanya
de Basquet Cadet Masculí Ciuta

La Penya va repetir victòria en una competició en què un
jugador seu, l’espluguenc Álex Barrera, va brillar de manera
especial, fins al punt de ser considerat com el millor de la final

Per segon any consecutiu, el Club Joventut de Badalona es va fer
amb el triomf al Torneig de Bàsquet Cadet Ciutat d’Esplugues, disputat a
les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Plana i del Consell
Català de l’Esport els dies 3, 4 i 5 de gener. L’organització, a càrrec de
l’Associació Bàsquet Esplugues, amb el suport de l’Ajuntament, va rebre
elogis unànimes per part dels diferents equips participants.

El triomf de la Penya va ser incontestable, després de jugar quatre
partits a gran nivell i de guanyar en la final el FC Barcelona (84-76). Els
dies previs, ja s’havia desfet del Pamesa (69-61) i de l’Esplugues (79-51)
en la fase de quarts de final i del Pau Orthez (93-84), l’únic equip  estran-
ger participant, en semifinals. Juntament amb el Joventut i el Barça,
l’Unicaja de Málaga (tercer) i el mateix Pau Orthez  van completar el qua-
dre d’honor, reservat als quatre primers classificats. 

Jugadors destacats
A títol individual, dos dels jugadors que van destacar més van ser

Carlos Marzo (FC Barcelona), guardonat com el millor jugador del torneig,
i Àlex Barrera (Joventut), que va ser el més destacat de la final. Barrera és
un basquetbolista d’1,90 metres i 14 anys per al qual disputar el torneig

era més especial que per a la resta de competidors. Veí de la ciutat i for-
mat al planter de l’Associació Bàsquet Esplugues, on va jugar dels 4 als 12
anys, hi havia assistit sempre com a espectador —a la seva família són
bojos del bàsquet, el seu pare va ser-ne jugador i el seu germà petit també
juga, en el seu cas al FC Barcelona— i tenia moltes ganes de jugar i de
fer-ho bé. I la veritat és que ho va aconseguir, i ni els nervis ni els cops li
van impedir ser dels millors, davant de la satisfacció dels nombrosos afi-
cionats del Joventut presents a la graderia del Complex Esportiu
Municipal La Plana i dels tècnics de l’Esplugues. Aquests últims estaven
especialment orgullosos pel rendiment del seu exdeixeble.

Qui sap si, en uns anys, haurem d’afegir Álex Barrera en la relació
de grans jugadors que en un moment de la seva carrera han passat pel
Torneig d’Esplugues. Cal no oblidar que tres dels components de la selec-
ció espanyola de bàsquet, que el mes d’agost passat es va proclamar cam-
piona del Món (Marc Gasol, amb el FC Barcelona, Rudi Fernández, amb el
Joventut de Badalona, i Sergio Rodríguez, amb l’Unicaja de Málaga), van
participar en alguna edició precedent del torneig.

Altres cognoms il·lustres del bàsquet han estat presents a la com-
petició d’aquest any: Dídac Villacampa i Adrià Montero (Joventut), Joan

Els jugadors del Joventut mostren, exultants, el trofeu que els acredita com els campions de
la competició. A la dreta, Álex Barrera (jugador sorgit de l’Esplugues i veí d’aquí)  després de ser
guardonat com a millor jugador de la final



ESPORTS

EL PONT D’ESPLUGUES|
152 | gener-febrer de 2007

69

a el VIII Torneig
at d’Esplugues

Creus (Barça), Manuel Beirán (Real Madrid) i Guillermo Orenga (Estu-
diantes), fills d’exjugadors de gran renom en el seu moment i que ara es
troben en la seva plena formació basquetbolista. A alguns dels progeni-
tors, com Villacampa (que a més és president del Joventut de Badalona),
José Antonio Montero o Joan Creus (tècnic de la Federació Espanyola)
se’ls va poder veure durant el torneig a les graderies del CEM La Plana,
plenes durant els tres dies. El president de la Federació Catalana, Enric
Piquet, va acompanyar el de l’AB Esplugues, Carles Franquesa, i l’alcal-
dessa, Pilar Díaz, en la final i el lliurament de trofeus, juntament amb al-
tres regidors de l’Ajuntament, que estaven encapçalats pel d’Esports,
Carles Ginés.

L’Esplugues, en l’onzena posició final
L’Esplugues, equip amfitrió, va fer un paper més que digne, tot i que

al final va ocupar l’onzena posició. En la primera fase, va ser derrotat pel
Joventut i el Pamesa i en l’últim partit va guanyar a la Unió Manresana
(75-45), en el matx que decidia els dos últims llocs de la classificació.
Carlos Tomás va ser considerat per l’organització com el millor jugador
local. 

El concurs de triples el va guanyar Diego Encina (Estudiantes),
Albert del Hoyo (Unió Manresana) va ser el millor triplista i Arnau Salinas
(Sant Josep), el millor anotador. El Pau Orthez es va endur el premi al fair
play. 

Carlos Tomás va ser considerat millor jugador de l’Esplugues.
L’equip amfitrió va acabar a l’onzena posició final

D’esquerra a dreta, Carles Franquesa (president AB Esplugues),
Jordi Villacampa (president Joventut), l’alcaldessa, Pilar Díaz, els re-
gidors Immaculada Cano,  Carles Ginés, César Romero i José Blas
Parra i, en segona fila, Enric Piquet (president Federació Catalana)

Álex Barrera, en una acció del joc . El jugador va conduir el seu
equip a la victòria final, la segona consecutiva en el torneig

El president de la Federació Catalana lliura el trofeu fair-play al
Pau Orthez

El president de l’AB Esplugues, Carles Franquesa, lliura el tro-
feu al millor jugador del torneig,  Carlos Marzo (FC Barcelona)
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Les Moreres acollirà dos
pavellons esportius i nou gimnàs

El futur Complex Esportiu Municipal Les Moreres serà una gran
instal·lació per a l’esport de formació i de competició. El projecte que
acaba d’aprovar l’Ajuntament preveu que l’equipament comptarà amb
dues pistes poliesportives, una sala per a gimnàstica artística i un altre
espai per a la preparació física dels competidors. També hi haurà un
aparcament en el soterrani, amb 199 places d’estacionament, vestidors,
magatzems, aules de formació, despatxos per a les diferents entitats es-
portives, siguin usuàries o no de la instal·lació, i altres serveis auxiliars.
La instal·lació està inclosa en el Pla d’equipaments esportius que
l’Ajuntament està portant a terme per millorar l’oferta existent fins ara.

Els responsables municipals creuen que la nova instal·lació estarà
preparada per afrontar el creixement de l’esport formatiu i competitiu a
Esplugues, tant pel nombre de practicants com per les categories de
competició assolides. Precisament, l’important augment del nivell dels
nostres principals equips, amb el de bàsquet a la categoria EBA, el 
d’handbol a primera nacional masculina, el de voleibol a primera nacio-
nal  femenina o el de futbol sala a primera nacional B masculina, han fet
que el projecte inicial, de construir una sola pista coberta i un nou gim-
nàs, s’hagi ampliat, per donar resposta a la creixent sol·licitud d’hores
setmanals d’entrenament. La pista principal  serà d’unes dimensions de

45x28 metres i tindrà una graderia. La segona pista serà una mica més
petita (45x24). D’altra banda, els equips podran comptar amb una sala
per a la preparació física dels seus esportistes. També la pràctica de la
gimnàstica artística sortirà reforçada amb la construcció del seu nou
espai. A més, la pista principal del Complex estarà preparada per acollir
competicions oficials d’aquest esport. Afegit a l’esport de competició, les
entitats hi podran desenvolupar els seus programes de formació per als
més menuts. A Les Moreres també es portarà a terme educació física
escolar, amb els alumnes del CEIP Isidre Martí i de l’IES La Mallola com
a principals usuaris. 

Equipament accessible
El recinte tindrà dos accessos, un per la plaça de Les Moreres i un

altre pel carrer Juli Culebras. L’edifici que s’ha dissenyat es caracteritza-
rà per la seva transparència i la fàcil accessibilitat i connectivitat entre els
diferents espais. Es construirà amb els criteris d’eficiència energètica i
comptarà amb captadors d’energia solar en el sostre. Després de l’apro-
vació del projecte, encara resta l’adjudicació de les obres —amb els ter-
minis administratius legals que això comporta— abans que els treballs
no comencin a executar-se.  

L’Ajuntament ha aprovat ja el projecte de remodelació del Poliesportiu, que serà
un gran centre esportiu de formació i competició
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La instalación de césped en el
campo municipal de deportes
El Molí se inaugura en marzo
Las obras comenzaron a finales de noviembre.
Cuando se acaben, esta nueva superficie
también se colocará en el campo del Salt del Pi

Los trabajos de colocación del césped arti-
ficial en el Campo Municipal de Deportes El
Molí, en Can Vidalet, están prácticamente fina-
lizados. Los equipos de fútbol de la ciudad em-
pezarán a jugar en él el primer fin de semana
de marzo y la inauguración oficial de esta gran
mejora será el sábado 10 de marzo. 

El Ayuntamiento ha aprovechado esta im-
portante obra para, además, instalar un com-
pleto sistema de riego automático, renovar el
mobiliario del campo (porterías grandes y de
fútbol 7 y valla perimetral del terreno de juego)
y para renovar los sistemas de seguridad de la
instación. Hay que recordar que el pasado ve-
rano ya hubo obras de mejora de los vestua-
rios, de manera que el campo quedará subs-
tancialmente renovado cuando se acaben las
obras actuales.

Durante los meses en los que se ha rea-

lizado la colocación de césped, todos los equi-
pos de fútbol base del C.F. Can Vidalet, entidad
que gestiona El Molí, como los otros conjuntos
que juegan en él (Can Clota, Willy’s...) han es-
tado entrenando y jugando en el Campo de
Fútbol Municipal Salt del Pi, compartiendo con
el Espluguenc, el Can Cervera y el Krill una
instalación que igualmente cambiará de su-
perficie antes de que se acabe la temporada,
con lo que los dos campos de fútbol de
Esplugues mejorarán notablemente sus pres-
taciones. 

La colocación de césped artificial forma
parte del Plan de equipamientos deportivos de
nuestra ciudad, impulsado por el Consistorio
para la construcción, mejora o reforma de las
instalaciones de Esplugues. 

La Federació Catalana
homenatja el Club Ciclista 

La Federació Catalana de Ciclisme
va aprofitar l’acte de cloenda de la
temporada per retre homenatge al Club
Ciclista Esplugues, amb motiu de la
celebració del seu 25è aniversari. El
president de la Federació, Alfons Molist, va
lliurar una placa commemorativa de
l’efemèride, davant de l’aplaudiment de les
250 persones, representants de clubs de
tot Catalunya.

Competiciones navideñas
de petanca

El Club Petanca Can Vidalet organizó
un torneo de petanca, con la presencia de
diez tripletas. El concejal del barrio,
Trinidad Bravo, entregó los premios a los
ganadores. En Can Clota, la Asociación de
Vecinos llevó a cabo su torneo tradicional
de estas fechas, con victoria para
Francisco Romero, José López y Rafael
Barrero. El concejal de Deportes, Carles
Ginés, entregó los premios.

El césped artificial es una gran mejora para los campos de fútbol locales

Jornades de minibàsquet,
el 25 i 26 de gener

Els CEIP Can Vidalet, Joan Maragall,
Matilde Orduña, Folch i Torres, Gras Soler i
Lola Anglada i els col·legis Natzaret i
Utmar van participar els dies 25 i 26 de
gener a les XIII Jornades Escolars de
Minibàsquet, al Poliesportiu Can Vidalet i al
Complex Esportiu Municipal La Plana.

IMATGE CEDIDA PEL C.C. ESPLUGUES
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El Complex Esportiu La
Plana obre una nova zona
termal i més serveis
L’entrada del recinte és ara per la plaça Catalunya 

Les instal·lacions corresponents a la sego-
na fase de reforma del Complex Esportiu Mu-
nicipal la Plana són obertes al públic des del
15 de gener passat. Des d’aquell dia, els usua-
ris i usuàries de la instal·lació ja poden gaudir
d’una zona termal, que inclou sauna, bany de
vapor i banyeres d’hidromassatge. El termà-
rium, que és com l’han batejat, ha tingut un
gran èxit d’acollida. Està ubicat al costat de les
dues piscines cobertes del recinte, de manera
que els dos serveis es complementen.

També s’han estrenat diversos vestidors,
equipats amb taquilles amb clau i tanca de se-
guretat, que seran utilitzats, en principi i fins
que no s’acabi la reforma completa del recinte,
tant per usuaris individuals com per col·lectius
que fan servir la instal·lació, com els grups de
natació escolar.

Nova façana
L’altre gran canvi que ha experimentat el

Complex Esportiu Municipal La Plana és el de
l’accés. Ara, s’hi entra per la plaça Catalunya,
on s’ha instal·lat una espectacular entrada, en

què el formigó que caracteritzava la instal·la-
ció ha quedat substituït per una gran façana de
vidre, que permet l’entrada de llum natural a
la instal·lació. 

Segons s’hi entra, a l’esquerra hi ha una es-
cala amb la qual s’accedeix a les graderies de la
pista esportiva; de cara, hi ha la recepció, el punt
d’informació de les persones abonades o usuà-
ries i el control d’accés als vestidors i a la zona
d’aigües. A la dreta hi ha l’ascensor i les escales
amb què es pot pujar a la sala de fitness que l’e-
quipament va estrenar ara fa poc més de sis
mesos i a les graderies de la piscina. Amb l’as-
censor es garanteix l’accessibilitat a bona part
de la primera planta del Complex, per part de
les persones amb mobilitat reduïda.

Ara, la Plana transmet alegria (pels colors i
els materials escollits per decorar-lo), trans-
parència (la façana deixa entrar molta llum, al-
guns envans són de vidre i fins i tot se n’ha
prescindit dels innecessaris) i desig de ser
quelcom important en la vida de la gent d’Es-
plugues. Qui ho diria!, i això que la reforma
només està a mig camí.  

Al Complex Esportiu Municipal La Plana  s’accedeix ara a través de la nova
entrada que s’ha fet a la façana de la plaça Catalunya, que s’ha convertit en un
gran vestíbul urbà de la instal·lació, que està sent sotmesa a una gran reforma

L’àrea termal complementa la zona
d’aigües de la instal·lació

La sala de fitness és un gran balcó
amb vistes a la plaça Catalunya

La instal·lació compta amb sauna i
bany de vapor, també a la zona termal



ESPORTS

| EL PONT D’ESPLUGUES
152 | gener-febrer de 2007

74

Esplugues compta amb 
un destacat equip de
curses de minimotos
Oriol Rodríguez, Aleix Anguera i Genís
Lorente, que el 2006 van fer vuit podis a
la Copa Catalana, en són els pilots

Tres pilots espluguencs tenen un paper destacat en les competicions
de minimotos que se celebren  a Catalunya. Són Oriol Rodríguez, Aleix
Anguera i Genís Lorente, que durant 2006 van aconseguir resultats més
que notables en les curses que van disputar, la majoria corresponents a
la Copa Catalana, tot i que també van fer alguna incursió al Campionat de
la Comunitat de Madrid. Tots tres competeixen en nom del Moto Club
Esplugues.

Oriol Rodríguez, de només 13 anys, va aconseguir pujar quatre ve-

gades al podi, com a segon classificat, després de tenir diversos proble-
mes mecànics en la primera part del campionat. Aleix Anguera i Genís
Lorente, que competeixen en la categoria senior B, van aconseguir pujar
dues vegades al podi cadascun d’ells. Anguera va ser tercer en dues pro-
ves, mentre que Lorente va anar més enllà i va ser capaç de guanyar una
cursa, la disputada a Móra d’Ebre, i va ser segon en una altra. També va
fer una pole (millor temps en entrenaments). Són uns resultats més que
destacables tenit en compte la seva condició de debutants a la competició
oficial. L’aspiració per al campionat de 2007 és millorar els registres enca-
ra més i assolir més places de podi.

Les minimotos són, com el seu nom indica, motocicletes de dimen-
sions reduïdes. Amb un motor de dos temps monocilíndric i refrigerades
per aire o aigua, funcionen amb gasolina (2% de mescla d’oli) i han estat
modificades per poder aconseguir estar a un nivell competitiu adequat.
Lorente condueix una GRC RX, Anguera una Polini 911 GP3 i Rodríguez
una Polini 910 GP3. 

La Penya Espanyolista d’Esplugues va organitzar el mes de
desembre una trobada social, que va aplegar alguns dels integrants
d’aquesta Penya, que ja supera les 200 persones afiliades. Durant la
trobada, es va jugar un partit de futbol 7, en què van intervenir, entre
altres, els integrants dels dos equips de la Penya que juguen
competicions d’empreses o contra altres agrupacions blanc-i-blaves,
i es va fer un esmorzar popular. L’entitat celebrarà el seu tercer
aniversari el proper mes de març.

Trobada social de la Penya Espanyolista
d’Esplugues

La Penya Barcelonista L’Avenç ha arribat als 600 socis i ha
decidit lliurar el carnet amb aquest número rodó al directiu
blaugrana i bon amic de l’entitat, Jacint Borràs. En absència seva, el
president de la Penya, Sergi Recasens, va lliurar el carnet a Francesc
Besses i Enric Macià, membres de la Comissió Social presents en
l’acte en què es va fer l’entrega, el dinar de Nadal, amb més de 350
persones participants. D’altra banda, la Penya va perdre (2-4) el
Trofeu de l’Amistat amb la seva homònima de Sant Just.

La Penya Barcelonista lliura el carnet 600
de soci de l’entitat a Jacint Borràs

Alumnes de primària de diferents centres escolars i de
secundària de l’IES Joanot Martorell han estat darrerament al Camp
Nou, convidats pel Barça. Els de primària van presenciar el Barça-
Nàstic de Tarragona, de la lliga, i els de secundària, el  Barça-Alabès
de copa.

Escolars d’Esplugues són convidats 
a presenciar partits del club blaugrana

Els tres pilots i el president del Moto Club Esplugues, quan van
recollir el trofeu per haver guanyat la Copa Catalana
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L’espluguenc Jordi Macià va ser un dels 32 esportistes de
diferents disciplines per a discapacitats que van ser objecte d’un
homenatge per part de la Fundació Prevent. Macià, diverses vegades
medallista en campionats de Catalunya i d’Espanya, va ser un des
dos jugadors de boccia —l’altre va ser Pedro Cordero— que van rebre
una placa de reconeixement. També els ha estat concedida una beca
econòmica. L’acte es va fer el 19 de desembre passat, al Museu de
l’Esport Melcior Colet, de Barcelona. L’extennista Sergi Bruguera va
ser l’encarregat de lliurar el premi a Jordi Macià.

Jordi Macià és homenatjat per la seva
trajectòria en l’esport de la boccia

L’Associació Bàsquet Esplugues va aprofitar la celebració d’un par-
tit del seu equip senior, a la lliga EBA, per portar a terme la presen-
tació dels diferents equips de formació de l’entitat. En un acte presidit
per l’alcaldessa, Pilar Díaz, el regidor d’Esports, Carles Ginés, i el
president de l’Associació Bàsquet Esplugues, Carles Franquesa, tots
els equips van desfilar per la pista del Complex Esportiu Municipal La
Plana. Els únics absents van ser els jugadors dels equips senior B i
C, que en aquell moment tenien partit de lliga. Actualment, l’estruc-
tura de l’AB Esplugues està configurada per un total de catorze equips
(premini A i B, mini A i B, mini femení, infantil, cadet vermell, blanc i
A, junior A i B i senior A, B i C), cosa que suposa que dóna aixopluc a
més de 200 jugadors que han de ser el present i el futur de l’entitat.
Les autoritats van saludar tots els jugadors i jugadores  i els van de-
sitjar sort de cara a les diferents competicions d’aquesta temporada,
2006-2007.

Presentació dels equips de l’Associació
Bàsquet Esplugues

L’equip senior de voleibol
queda fora de la fase
d’ascens a Liga FEV
En la segona fase juga per assolir 
la permanència a primera nacional  

El Club Voleibol Esplugues està disputant en la segona fase de la
lliga 2006-2007 la lligueta de la permanència a primera divisió, després
d’ocupar la quarta posició de la classificació de la primera fase i quedar
fora de les tres places que donaven dret a lluitar per l’ascens a la lliga
FEV, la segona categoria en importància del voleibol estatal.

La gran irregularitat del conjunt que entrena Jordi Català es perfi-
la com la principal causa perquè no hagi pogut classificar-se per a la
fase l’ascens, que era l’objectiu de l’entitat, tot i el missatge de cautela
que va voler transmetre l’entrenador des del començament de tempo-
rada. La joventut d’algunes de les jugadores i la renovació profunda que

Els seus rivals són ara el CN Sabadell,
l’Universitat de València, el Lloret, el CV
Quart i el CV Daya Nueva, d’Alacant

es va fer de la plantilla abans de l’inici del campionat, amb moltes cares
noves, podrien justificar la irregularitat de l’equip, que en la primera
fase va guanyar únicament tres partits i en va perdre cinc, per acabar a
la quarta posició final del grup B Nord de la categoria, per darrera del
Santa Isabel, el Barça i el Vall d’Hebron, que són els equips que estan
lluitant per l’ascens.

Ara, l’Esplugues està enquadrat  en el Grup B per la permanència
i té com a rivals el CN Sabadell, l’Universitat de València, el CV Quart
(Quart de Poblet, València), l’Autocars Pujol Lloret i el CV Daya Nueva
(Alacant). 
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El Bàsquet Esplugues buscarà
consolidar-se a la Lliga EBA en
la segona volta de la temporada

A la meitat de la Lliga EBA, el Bàsquet Es-
plugues ocupava la desena posició (sobre ca-
torze equips) i, de moment, en llocs que li do-
narien la permanència, a final de temporada.
Amb 6 partits guanyats i 7 de perduts, l’equip
afrontava la segona part de la lliga amb l’es-
perança de salvar la categoria. De cara a la se-
gona volta, el principal entrebanc pot ser la
baixa de Mamadou Samb, que ha passat a for-
mar part de l’equip junior del Barça, club al
qual pertany.

Un dels jugadors més destacats de l’e-
quip a la primera volta ha estat Josep Mestres
(2,08 metres, 21 anys), que és el màxim rebo-
tejador de la categoria, amb 149 rebots en 13

partits. També té el rècord d’un sol partit, 17.
Com estan anant-li les coses a l’AB Esplu-
gues?

Bé. Crec que hem fet un paper correcte.
Hem tingut alguns problemes de lesions i te-
nint en compte que som un equip molt jove, no
anem malament. Podríem anar millor, però si
ho comparem amb l’any passat, el balanç ha
de ser bo.
S’ha notat el fet que l’equip sigui molt nou?

Un equip sempre costa d’acoblar-se,
perquè cal que els jugadors coneguin els punts
forts i febles dels companys, i això porta
temps. Però crec que a mida que ens anem
compenetrant i aconseguim una major regu-

laritat, anirem cap a dalt.
Ser un equip jove, és un avantatge o un incon-
venient?

Depèn. Tenim menys experiència, per-
què aquesta és una categoria amb gent molt
veterana, però nosaltres correm més, tenim
més valentia i ens atrevim  a fer coses que els
altres no gosen. Aquesta diferència d’edat
també ens ajuda a millorar com a jugadors.
Què creus que aportes, com a jugador, a
aquest equip?

Treball bàsicament. Tot el que faig és per
ajudar el conjunt, amb rebots, punts, defensa...
Tot el que pugui aportar és bo per a l’equip. Les
estadístiques? He tingut força sort, l’entrena-
dor confia en mi i l’equip està treballant bé.
Què esperes de la segona volta?

Confio que poguem anar cap a dalt. És
complicat però l’equip està cada cop més con-
juntat i té qualitat per estar entre els cinc pri-
mers de la lliga. En la victòria contra el líder,
el Navàs, vam demostrar que podem guanyar
a qualsevol. 

Josep Mestres ha estat el
millor jugador de l’Esplugues
a la primera volta, i el màxim
rebotejador de la categoria

Roda el món i torna 
a Esplugues

Per a Josep Mestres, jugar a Esplu-
gues no ha estat una novetat. En la seva
etapa d’infantil va jugar un any amb l’enti-
tat de la nostra ciutat. “En aquests anys
han canviat moltes coses al club, però el
fet que hi hagi algunes persones que con-
tinuïn des de llavors, com el francesc
Romo, l’actual vicepresident, m’ha ajudat
a integrar-me millor a l’equip” explica el
jugador, que des de l’aleshores ha estat als
equips inferiors del Barça, l’Estudiantes i
el Caja San Fernando, abans de tornar a
Catalunya.

El trofeo Ciutat d’Esplugues de natación
celebró su vigésima edición

La vigésima edición del trofeo Ciutat d’Esplugues de natación
se celebró el 17 de febrero, en el Complex Esportiu Municipal La
Plana, con la presencia del C.N. Sant Boi, el C.N. Cambrils i el C.N.
Martorell, además del  CN Esplugues, anfitrión y organizador. Los
competidores de menor edad (nacidos en el año 1999) nadaron
pruebas de 25 metros, de cuatro estilos distintos (crol, mariposa,
braza y espalda). Los de los años 1997 y 1998 y los de categoría
absoluta intervenían en carreras de 50 metros, también en los cuatro
estilos. Finalmente, los nacidos entre 1996 y 1998 nadarn en pruebas
de 100 metros de distancia.  Por otra parte, el club tendrá doble
representación en el Cto. de Catalunya de invierno. Adrià Ruiz

participará en los 100 metros mariposa en la competición de
categoría infantil (17, 18 y 19 de marzo), y Jordi Bravo hará lo propio
en el campeonato de categoría junior (24 y 25 de marzo). 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT
2007

Impost/taxa Inici Límit

Impost sobre vehicles de        02/03/2007      02/05/2007          
tracció mecànica IVTM                                            

Taxa per les entrades de         02/04/2007      04/06/2007          
vehícles a través de les                                         
voreres i les reserves de via                                        
pública per a aparcament,                                          
càrrega i descàrrega de                                          
mercaderies de qualsevol 
mena  (GUALS )                                                               

Impost sobre béns  immobles-        02/05/2007            
urbana (domiciliats fracció 1)  IBI

Impost sobre béns immobles-         02/05/2007      02/07/2007         
-urbana (no domiciliats) IBI 

Impost sobre béns immobles-         02/07/2007             
urbana (domiciliats  fracció 2) IBI 

Impost sobre béns                03/09/2007       05/11/2007         
immobles-rústics IBI                                               

Impost sobre activitats          03/09/2007     05/11/2007          
econòmiques IAE                                                    

Impost sobre béns  immobles-        01/10/2007              
urbana (domiciliats  fracció 3) IBI

Impost sobre béns                  03/12/2007             
immobles-urbana (domiciliats                                         
fracció 4) IBI                                                     

DOMICILIACIONS: si voleu estalviar-vos temps i desplaçaments inne-
cessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon gratuït 900 502
739. També podeu enviar un fax al 93 411 78 52 o enviar un correu elec-
trònic a orgt.esplugues@diba.es o directament al web www.esplu-
gues.cat (domiciliacions)
IMPORTANT: si no rebeu l’avís de pagament i no teniu l’impost  domici-
liat en podeu demanar un duplicat:
• Personalment en qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió
Tributària o en els punts d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament // telefò-
nicament al 93.473.46.88 o al 900 30 00 82 // per fax al 93.411.78.52 //
per correu electrònic a orgt.esplugues@diba.es // en el web
orgt.diba.es (vegeu”duplicat rebut”) // i a www.esplugues.cat (vegeu
“duplicats”) 
OFICINES PER INFORMAR-SE’N
• Organisme de Gestió Tributària. Plaça Sta.Magdalena, 11
• Punt d’Atenció al Ciutadà de Serveis Econòmics. Casa consistorial
(planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 
LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRAMENT:
• Totes les entitats bancàries col·laboradores que figuren al dors del
document
• A Internet a l’adreça http://orgt.diba.es amb targeta Visa

L’Institut d’Ensenyament Secundari La Mallola s’ha adherit al
pla Esport a l’escola, que impulsa la Generalitat de Catalunya, amb el
qual es vol incrementar la participació dels infants i joves en activitats
físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre i, alhora, fer
servir aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per
l’adquisició d’hàbits saludables. Amb el pla, es vol posar a l’abast de
l’alumnat la pràctica d’activitats físiques i esportives i aprofitar el
gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la seva formació
personal i cívica. L’adhesió de l’IES La Mallola al pla té el suport
econòmic de l’Ajuntament d’Esplugues.

L’IES La Mallola s’adhereix al pla ‘Esport a
l’escola’, impulsat per la Generalitat

Sara Cusó, gimnasta del CGA Les Moreres, ha passat a formar
part del selecte grup d’atletes que entrenen al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat. Hi ha ingressat en règim mixte, cosa que
vol dir que estudia i entrena (sis hores al dia) al CAR i després dorm a
casa. Fa poques setmanes, a més, va participar en una concentració
a Madrid, dirigida pel seleccionador estatal Jesús Carballo, i la seva
propera competició important serà el Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques, el mes de març. Sara Cusó va començar a
fer gimnàstica amb cinc anys i el seu palmarés l’acredita com una de
les millors gimnastes de Catalunya de la seva categoria.

Una gimnasta del CGA Les Moreres
comença a entrenar al CAR de Sant Cugat

La casa de la vila va acollir una recepció de l’alcaldessa i el
conjunt del consistori als atletes del CE Endavant de la Fundació
Finestrelles (foto superior) i del CE Pubilla Cases-Can Vidalet (imatge
inferior), per felicitar-los pel seu bon paper als Jocs Special Olimpics,
celebrats el mes d’octubre a Lloret. 

Recepció als atletes ‘special olimpics’
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El Club Handbol Esplugues finalizó en la
undécima posición (sobre catorce equipos) la
primera vuelta de la liga, en la que compite en
la primera división nacional. La mitad de la
temporada era un buen momento para pasar
balance con el entrenador del equipo, que jue-
ga su segundo año en primera división nacio-
nal, Javier Álvarez.
¿Qué balance hace de la primera vuelta de la
competición?

Estamos mejor que el año pasado, en el
que estábamos en zona de descenso. Nos he-
mos enfrentado a rivales muy poderosos, con
mucho apoyo y económicamente muy fuertes,
y pese a ello, nos vamos superando.
¿Qué diferencias hay en el equipo respecto al
año pasado?

Es mucho más joven y eso se nota en los
finales ajustados de partidos, por la falta de ex-
periencia, y a la hora de preparar los entrena-
mientos.
¿Ha habido tantos problemas con las lesiones
como el año pasado?

De momento, no. El año pasado tuvimos
muchos lesionados que, además, ocupaban
una misma demarcación. En éste, por ahora
en lesiones estamos dentro de la normalidad.

El máximo problema de este año lo hemos te-
nido con un pívot se rompió una mano en la
pretemporada y aún no ha podido jugar. Ade-
más, otro jugador del mismo puesto lo tiene
que dejar por cuestiones laborales.
¿Está la liga tan igualada como dice la clasifi-
cación?

Sí, aún más que el año pasado. Además,
hay equipos de la parte baja que han estado
por debajo de las expectativas y, si reaccionan,
pueden hacer muy dura la segunda vuelta. La
diferencia entre el octavo y la zona de descen-
so es mínima y un par de resultados, sean bue-
nos o malos, te hacen subir o bajar varios
puestos. La liga no se decidirá hasta el final.
¿Cree que la gente de Esplugues es conscien-
te de lo que significa tener un equipo en pri-
mera nacional ?

Creo que no, pero es que nosotros tam-
poco lo somos, en muchas ocasiones. Es algo
que tenemos y que nos falta saborear más.
Para el club es muy importante estar a este
nivel, porque le permite darse a conocer y le
sitúa en un lugar privilegiado para acceder a
jugadores y para que a los nuestros, sean de 
la categoría que sean, se les tenga más en
cuenta. 

El Handbol Esplugues, fuera de 
los puestos de descenso al final 
de la primera vuelta de la liga
Entrevista al entrenador del equipo, Javier Álvarez, en
la segunda temporada en primera división nacional  

Excelente primera vuelta
del Espluguenc, muy cerca
de la zona de ascenso

El Espluguenc completó una
excelente primera vuelta de la liga, que
finalizó en la quinta posición de su grupo,
con 28 puntos, a 6 del segundo clasificado,
el Base Espirall. El equipo que entrena
Antonio del Río completó la primera mitad
de la liga con ocho partidos ganados,
cuatro empatados y cinco perdidos. Lo que
le sabe peor al equipo es que tres de las
cinco derrotas han sido por idéntico
resultado (1-0) y todas de penalty. Si a eso
se le suma una derrota por 3-4 en un
partido que ganaba en el descuento por 3-
2, podríamos hablar de un equipo al nivel
de los mejores y que podría estar muy
cerca del ibatido líder Olesa, que con 39
puntos es el máximo favorito para lograr
el ascenso. En la segunda vuelta, el
equipo ha perdido gas y se ha alejado de la
cabeza de la tabla.

El Can Vidalet, séptimo
tras jugarse media liga

El Club de Fútbol Can Vidalet finalizó
en la séptima posición del grupo X de
segunda territorial la primera vuelta del
campeonato. El equipo de Javier Gutiérrez
totalizó 25 puntos, diez menos que el líder,
el Iberia. Con siete partidos ganados,
cuatro empatados y seis perdidos, el Can
Vidalet estaba a siete puntos del segundo
clasificado. En la segunda vuelta, el
equipo va claramente al alza y en el club
piensan que el ascenso es posible.

El Can Cervera, cerca del
descenso

El Can Cervera bajó en rendimiento
en las últimas jornadas y se acerca
peligrosamente a la zona baja de la
clasificación. Sumó 19 puntos al final de la
primera vuelta, tres por encima de la zona
de descenso. En la primera mitad del
campeonato, también del grupo X de
segunda territorial, logró cinco victorias y
cuatro empates. En la segunda vuelta, sin
embargo, aún no conoce la victoria. En
tercera territorial, el Can Clota sigue en la
parte media alta de la tabla y el Krill ha
abandonado las últimas posiciones
merced a un buen mes de diciembre.
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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 Municipal 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 
93 470 08 95 Tanatori d’Esplugues (servei permanent 24 hores)

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 Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia ColomaBarbé Glicines 23 93 371 10 17

Consell de les Dones (reunió del 17 de novembre)
Presenten la persona que, des de l’Ajuntament, impulsarà les me-

sures per assolir la igualtat de gènere. Són accions per desenvolupar
polítiques d’igualtat entre dones i homes en el municipi; fomentar la
promoció de les dones i dinamitzar les entitats locals; potenciar l’auto-
nomia i la participació de les dones del municipi i assessorar; orientar
en l’organització de diferents programes de gènere i igualtat; elaborar i
gestionar projectes, programes, informes, accions i altres productes i
afavorir les associacions de dones al municipi.

Es comenten els actes del 25 de novembre, dia contra la violència
contra les dones; s’aprova canviar el nom del consell, perquè es digui
Consell Municipal de les Dones; i es presenta l’auditoria de gènere, la
diagnosi que ha de permetre conèixer les necessitats i/o les problemàti-
ques socials, així com les respostes i/o els recursos existents per a les
dones en matèria d’igualtat en un municipi. A tal fi es proposa un taller
participatiu sota el nom La mirada de les dones a Esplugues. També
s’explica l’estudi que es farà a la ciutat per conèixer les necessitats de
les dones d’Esplugues en la seva vida quotidiana, tenint en compte la
perspectiva de gènere, conèixer quins usos dels temps i dels espais dels
municipi fan les dones del municipi i incorporar la mirada de les dones
en el disseny del Pla d’igualtat de gènere. 

Consell de les Dones (reunió del 18 de gener)
S’anuncia la creació del Consell de les Dones del Baix. Es fa una

valoració dels actes del Dia contra la violència contra les dones. Es de-
manen propostes per a la Setmana de les Dones i s’informa de la pre-
sentació del Pla integral per a ajudes a dones en situació greu de vulne-
rabilitat social derivada de la violència de gènere.

Consell de Seguretat Ciutadana (reunió del 20 de desem-
bre)

Explique la posada en marxa d’un servei de patrulles mixtes a peu,
entre la Policia Local i la Nacional, en el marc de l’Operació Nadal.
S’analitza i s’avalua la delinqüència, entre gener i novembre, amb un
descens del 2,4% dels delictes i un aument del 9,1 de les faltes. També
hi ha un augment important de detencions en virtud de l’aplicació de la
llei d’estrangeria. S’insisteix, finalment, en la importància de la col·labo-
ració ciutadana per a la resolució de fets relacionats amb la seguretat
ciutadana. Alguns dels participants posen a debat diferents qüestions,
com la seguretat al voltant de la Festa Major de Can Clota o la preocu-
pació dels botiguers envers els delictes. 

Consell de Joventut (reunió de l’11 de gener)
Es presenta el projecte de redacció del Pla director de joventut

2007-2010, que tindrà com a eixos de treball: Viure la ciutat, emancipar-
se i gaudir-la., i se n’expliquen els objectius. S’informa a les entitats ju-
venils del programa de dinamització per al període gener-març 2007.
També s’informa que l’Espai Jove Remolí forma part d’un programa pilot
d’espais joves interculturals i en aquest sentit es presenta la festa jove
del dia 3 de febrer de 2007. S’expliquen la situació actual dels bucs mu-
sicals i  les propostes de dinamització. També la nova orientació que se
li vol donar al punt jove ubicat a la Biblioteca Pare Miquel. 

CONSELLS MUNICIPALS



Assistim, aquests últims mesos, a la despesa
més gran en publicitat que possiblement hagi fet
aquest govern municipal en aquesta legislatura. No
volem donar xifres perquè encara no les tenim (ha-
bitual que se’ns bloquegi determinada informació),
però per a qualsevol esdeveniment que s’ha produït
a Esplugues, ha aparegut la informació institucional
amb la cara de l’alcaldesa, com si d’un producte es
tractés de vendre.

Però no n’hem tin-
gut prou amb els pam-
flets que des del setem-
bre fins ara s’han publicat
(i sumem la campanya de

seguretat ciutadana, que sembla que vulgui ser
mèrit de l’alcaldessa l’arribada dels Mossos —re-
cordo que el 2002 mitjançant decret del Govern Pujol
es va decidir que Esplugues tingués comissaria—),
sinó que tot just vam començar l’any amb un xec en
blanc per a celebrar l’arribada dels Mags d’Orient. 

Cert és que a tots ens agrada rebre amb
il·lusió als Reis, però no creiem que fos necessària
l’exhibició dels Comediants (que per cert, seguim a
l’espera que ens diguin quant han costat a les ar-
ques municipals). Més hagués valgut un espectacle
de les entitats d’Esplugues que no participaren a la
Cavalcada. No parlem tampoc dels costos del mig
mercat medieval que l’alcaldesa va instal·lar al ca-
rrer de l’Església, acompanyat de tres patges reials
que van fer la competència directa al tradicional i
històric carter reial que posa des de fa anys la Unió
de Botiguers al Casal de Cultura. Paissatge per cert,
que fins i tot regidors de govern desconeixien. No
som crítics amb el muntatge amb sí, sinó amb la vo-
cació electoral de tot plegat. Casualitats de la vida,
que fos el primer any que es fes.

Però bé, haurem de seguir advertint als nos-
tres veïns del mal ús que, en aquest any electoral,
els assessors de l’alcaldia seguiran fent de les ar-
ques municipals, sufragades amb els impostos de
tots. Encara han de venir Sant Jordi, la Fira
d’Entitats, el Firesplugues, etc. Esperem que corre-
geixin aquesta tendència a promocionar la seva can-
didata, perquè això toca fer-ho al marge de la insti-
tució. I ells això, malgrat portar 28 anys al poder, en-
cara no ho han après.

El passat mes de desembre, en sessió ple-
nària, s’aprovaven els reglaments per a l’adjudi-
cació d’habitatge de compra i de lloguer promo-
guts per l’Ajuntament. Des d’ERC vàrem votar afir-
mativament considerant, malgrat el nostre vot,
que no es té en compte cap factor social a l’hora
d’adjudicar els habitatges i no es preveuen pro-
blemes de futur quasi immediat, com el tema del

reallotjament de les fa-
mílies que viuen a l’edi-
fici conegut com “el
Barco”. Malgrat això,
passant amb el tramvia

davant del carrer Sant Llorenç per anar a treba-
llar m’adono de que hem votat a l’Ajuntament una
cosa, l’habitatge, que no és més que un miratge,
un projecte dibuixat en algun planell però sense
cap tipus d’obra feta. Els habitatges que sortiran
en concurs abans de les eleccions municipals, no
estaran acabats l’any 2007 per molt que corrin els
paletes en fer-los. Ni els de compra, del c/ Sant
Llorenç o de Plaza i Janes ni els de lloguer que
algun dia es faran a l’av. Isidre Martí, on ara hi ha
un pàrquing, Pep Ventura, on s’estan edificant al-
tres pisos o al c/ Fàbregas, on continua en funcio-
nament la gossera i el dipòsit de vehicles de l’A-
juntament. En definitiva, els espluguins i esplu-
guines s’hauran d’armar de paciència per conti-
nuar esperant els “pisos de l’Ajuntament”, uns
pisos que a l’any 99 eren 300 i no es van fer. Uns
pisos que al 2003 eren 600 i se’n van fer 30 i que
encara ningú ha gosat a fer un trist fonament o a
desallotjar el solar que han d’ocupar aquests
pisos.         

Des d’ERC hem criticat amb duresa la polí-
tica d’habitatge, millor dit, de no-política d’habi-
tatge de l’Ajuntament d’Esplugues on, de moment,
manen els socialistes. ERC ha estat generosa vo-
tant a favor d’uns projectes que haurien de servir
per equilibrar Esplugues, però ERC no es quedarà
de braços plegats si el PSC no es dóna pressa en
posar fil a l’agulla per construir uns habitatges tan
esperats i necessaris. 
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El misteri de l’habitatge
públic d’Esplugues

Jordi Figueras | ERC-AM

Al marge de la institució 

Roger Pons | CiU



En el Pleno Municipal celebrado el pasado día
22/12/06, casi todos los grupos políticos aprobamos
las bases para poder participar en el futuro concurso
por el que podrán optar todos los  y las residentes en
nuestro municipio a los pisos que próximamente se
construirán de VPO, tanto de alquiler como de venta.
De inicio se ponen en marcha la construcción de
pisos para futura venta situados en sector Sant Llo-

renç (120 pisos),  en Can
Vidalet (12 pisos) y para
alquiler exclusivamente
para jóvenes de entre 18 y
35 años de edad, los que

se construirán en c/ Pep Ventura, c/ Gras Soler y en
av. Isidre Martí, con un total 65 pisos. Estos pisos de
alquiler no quiero dejar de recordar que son fruto de
una iniciativa de este Grupo Municipal que, aún en-
contrándose en la oposición y siendo la segunda
fuerza política en nuestro Ayuntamiento, no ceja en
su labor constructiva y en pro de aportar ideas con
tal de que podamos colaborar en paliar nuestras ca-
rencias. Por este motivo, como es en este caso el de
la vivienda,  hace ya cosa de tres años hicimos la pro-
puesta al Equipo de Gobierno para realizar un cam-
bio de uso de esas tres pastillas de terreno que son
de equipamientos, por el de urbana exclusiva para la
construcción de pisos dirigidos al alquiler para resi-
dentes jóvenes los cuales deben encontrarse entre
las edades citadas anteriormente. Evidentemente
somos conscientes de que el problema de la vivienda
no se ha solucionado plenamente, pero nos sentimos
satisfechos de poder colaborar en reducir esta esca-
sez. No nos tiembla la voz cuando expresamos nues-
tra idea al respecto o expresamos nuestro voto favo-
rable dando apoyo al equipo de gobierno de turno,  si
ello representa una mejora para nuestras vecinas/os.

Y, como no puede ser menos, quiero también
resaltar, dado que se habla de  poco de ello en los
medios de comunicación, que con el cambio de año y
a nivel estatal, con el actual Gobierno del Sr. Zapatero
nos encontramos con subidas escandalosas de las
compañías suministradoras de agua, electricidad,
gas, teléfono, que en algunos casos sobrepasa en
mas del doble del IPC. ¿ No será que estaremos pa-
gando entre todos el precio de las OPAS mal gestio-
nadas politicamente?
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Les polítiques de l’Ajuntament dirigides a la gent
jove han esdevingut una autèntica prioritat per a l’equip
de govern. No és estrany que els crèdits pressupostaris
destinats a la joventut d’Esplugues hagin crescut un 32%
enguany. Dues qüestions ens preocupen i preocupen al
jovent d’Esplugues.

D’una banda, la possibilitat d’emancipar-se, d’a-
nar-se’n a viure fora de casa dels pares. I, d’altra banda,
la necessitat de disposar a la nostra ciutat d’una potent
oferta d’oci i d’informació específics per a la gent jove.

Pel que fa referència a la
primera qüestió, aviat es
presentarà el Pla Municipal
d’Habitatge, que contempla
prop de 800 habitatges as-

sequibles, moltes dels quals seran per a gent jove. A curt
plaç farem 64 habitatges de lloguer a preu assequible per
a joves en diferents solars del barri d’El Gall. A aquesta
actuació li hem d’afegir el programa d’ajuts municipals
al  lloguer per a  joves, que ja ha beneficiat 123 persones i
compta enguany amb una dotació pressupostària de
83.000 euros ampliable.

L’Espai Jove Remolí serà l’epicentre de l’oferta de
lleure. Inaugurat el mes d’octubre, el seu nombre d’u-
suaris no para de créixer. Disposa d’espais de trobada per
parlar amb els amics, prendre alguna cosa  o, simple-
ment, fullejar el diari, hi ha ubicat el Punt d’Informació o
una gran sala amb tot tipus de jocs de taula, a més de
connexió wifi per a internet. Altres serveis que ofereix són
un espai de videojocs, la possibilitat de cessió de sales
prèvia reserva  o les aules d’estudi. A més, ja ha iniciat la
programació d’activitats del primer trimestre, programa-
ció que s’ha realitzat d’una manera participativa amb les
propostes i els suggeriments dels mateixos joves. Hi ha
previst aquest primer trimestre la realització de diversos
tallers, intercanvis lingüístics, cinema, xerrades o espais
de promoció pels joves artistes de la vila. A aquest equi-
pament hem de sumar la nova gestió i les noves activi-
tats dels bucs musicals, el fet que el punt d’informació
juvenil de la biblioteca passi a denominar-se Punt Jove i
sigui un espai més dinamització juvenil, a més de les ac-
tivitats juvenils que es faran també al Casal Robert
Brillas.

Tres fets més destacaria d’aquesta política de jo-
ventut tan ambiciosa, dirigida pel nostre regidor de
Joventut José B.Parra. D’una banda, la recent contracta-
ció d’un nova tècnica de joventut. D’altra, la signatura de
convenis plurianuals amb les entitats del lleure, fet que
suposa la creació d’un marc estable de cooperació amb
elles. I, per últim, l’inici de les reunions per confeccionar
el Pla Director de Joventut 2007-2010.

La satisfacción de la
tarea bien realizada

Luis Ortega | PPC

Més per a les persones,
més per als joves

César Romero | PSC

Pressupostos

Isabel Puertas | ICV-EUiA

El nostre grup va quedar de pedra en com-
provar que el portaveu socialista havia negociat
amb ERC i PP, acceptant totes les propostes dels
republicans i la gran majoria del PP i, en canvi,
per telèfon, havia rebutjat totes les d'ICV.

El nostre grup proposava reduir en un 20%
de les propostes de propaganda, la supressió de
l'últim càrrec de confiança incorporat a l'organi-

grama municipal i tam-
bé volíem arribar a l’1 %
en cooperació. Mesures
totes elles basades en
el nostre programa

electoral.
Altres propostes anaven encaminades a

concretar els recursos destinats a complir dife-
rents mocions aprovades als plens: instal·lar pla-
ques solars a les escoles i instituts,  recuperar
aigua de la pluja per regar i netejar carrers, ajuts
a les dones que viuen soles i que estan en perill
d’exclusió social i subvenció al lloguer a persones
necessitades.

També volíem que el govern municipal es
comprometés a complir el seu programa electo-
ral elaborant el projecte de Casal de Joves o el
compliment de revindicacions de les entitats de
cultura popular com  l’elaboració del projecte del
Casal d’Entitats.

Per acabar proposàvem ser coherents en
la política de promoció de l’habitatge comprant
terreny per fer pisos, crear un servei de mediació
i diverses mesures destinades a millorar la quali-
tat de l’ensenyament.

Com que la resposta telefònica va ser: “això
ja ho fem” o un “no” sense explicacions, en el Ple
següent vam preguntar quines eren les partides i
quan es dedicava a fer allò que, segons ell, ja
feien. La resposta va ser no concretar res, és a dir
que continua provocant malestar en els partits de
l'oposició i estupor en molts membres del seu
grup que no entenen el contingut i l'agressivitat
de moltes de les seves intervencions. 

En resum, continuen abusant de la majoria
absoluta i són insensibles a les nostres propos-
tes.


