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TRIBUNA

Equipaments
esportius renovats

Els clubs de futbol d’Esplugues estan d’enhorabona. Fa pocs
dies, estrenàvem la col·locació de gespa artificial al Camp
Municipal de Futbol del Molí i, d’aquí a poques setmanes, s’aca-
baran les obres que s’estan fent també al Camp Municipal de
Futbol Salt del Pi, que també tindrà gespa artificial.

Com remarcava el president del Club de Futbol Can Vidalet,
Pedro Rubio, amb aquestes millores, els nens i joves que entre-
nen, aprenen i juguen als diversos equips de futbol del club, po-
dran treballar en millors condicions i l’entitat es farà més forta.

Els clubs de futbol i l’Ajuntament compartim, doncs, la satis-
facció de veure realitzat un dels compromisos que vam adquirir
amb les entitats que, en definitiva reverteix en benefici del con-
junt de la ciutat. Amb aquestes actucions als camps de futbol,
fem un pas més endavant en el Pla municipal de millora dels
equipaments esportius, que preveu la modernització i adequació
a les necessitats actuals de les nostres instal·lacions.

Voldria també remarcar el gran canvi de la rambla Àngel
Guimerà. Els veïns i veïnes del Gall teniu ara una rambla per pas-
sejar-hi, per jugar, per comprar; teniu a la nova rambla un punt
de trobada al barri que, un cop acabades les inevitables obres,
ens mostra la millor imatge. Esperem que gaudiu d’aquest espai
recuperat, renovat i millorat.

Permeteu-me que faci referència a la Llei d’igualtat recent-
ment aprovada. Penso que és de justícia que un país com el nos-
tre, que avança cap al progrés, també avanci cap a la construcció
d’una igualtat real entre dones i homes. Les dones tenim molt a
dir, molt a fer i molt a decidir. I ho volem fer amb la complicitat
dels homes, perquè la igualtat és garantia d’un bon futur per al
conjunt de la ciutadania. 

Equipamientos
deportivos renovados

Los clubes de fútbol de Esplugues están de enhorabuena.
Hace pocos días, estrenábamos la colocación de césped artificial
en el Campo Municipal de Fútbol El Molí i; en pocas semanas, se
acabarán las obras del Campo Municipal de Fútbol Salt del Pi,
que también tendrá césped artificial.

Como remarcaba el presidente del Club de Fútbol Can Vidalet,
Pedro Rubio, con estas mejoras, los niños y jóvenes que entre-
nan, aprenden y juegan en los equipos del club, podrán trabajar
en mejores condiciones y la entidad será más fuerte.

Los clubes de fútbol y el Ayuntamiento compartimos, pues, la
satisfacción de ver realizado uno de los compromisos que adqui-
rimos con las entidades que, en definitiva, revierte en beneficio
del conjunto de la ciudad. Con estas actuciones en los campos
de fútbol, damos un paso adelante en el Plan municipal de me-
jora de los equipamientos deportivos, que prevé la moderniza-
ción y adecuación a las necesidades actuales de nuestras insta-
laciones.

Querría también remarcar el gran cambio de la rambla Àngel
Guimerà. Los vecinos y vecinas del Gall tenéis ahora una rambla
para pasear, para jugar, para comprar; tenéis en la nueva ram-
bla un punto de encuentro en el barrio que, una vez acabadas las
inevitables obras, nos muestra la mejor imagen. Esperamos que
disfrutéis de este espacio recuperado, renovado y mejorado.

Permitidme que haga referencia a la Ley de igualdad recien-
temente aprobada. Pienso que es de justicia que un país como el
nuestro, que vanza hacia el progreso, también avance hacia la
construcción de una igualdad real entre mujeres y hombres. Las
mujeres tenemos mucho que decir, mucho que hacer y mucho
que decidir. Y lo queremos hacer con la complicidad de los hom-
bres, porque la igualdad es garantia de un buen futuro para el
conjunto de la ciudadanía. 

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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Esplugues, más verde, más limpia
comprometida con el medio ambie

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la
iniciativa “Esplugues més verda i més neta”
que tiene como objetivo fundamental que la
ciudad sea un modelo de limpieza y respeto con
el medio natural. Los ejes básicos de la cam-
paña pedagógica son la mejora de la recogida
de basura, fomentar todavía más la recogida
selectiva, la potenciación de la limpieza en la
vía pública, el fomento de una tenencia respon-
sable de animales, reducir el número de pinta-
das en fachadas y consolidar la red de espacios
verdes, como espacios de calidad de vida.

Renovación del servicio de
limpieza

Esplugues quiere hacer una clara apues-
ta por una mejor y más eficiente recogida de
basuras. La adquisición de nuevos vehículos y
contenedores, la formación del personal en-
cargado de llevarla a cabo y la renovación de
carga lateral hace que la gestión del servicio de
recogida de basuras sea ahora más segura,
más rápida y económica y menos ruidosa. Los
responsables de este servicio consideran, ade-
más, que ahora es necesaria la colaboración

de toda la ciudadanía, depositando las bolsas
en el interior de los contenedores en los hora-
rios indicados, realizando un uso adecuado de
los diferentes contenedores de recogida selec-
tiva, utilizando las más de 1000 papeleras exis-
tentes en la ciudad y dirigiéndose al servicio de
recogida gratuita de muebles y enseres do-
mésticos a través de los puntos de atención a
la ciudadanía siempre que queramos desha-
cernos de ellos.

La recogida selectiva
Esplugues genera cada año más de

20.000 toneladas de residuos que pueden ser
fácilmente reciclados. Para conseguir este ob-
jetivo, el Ayuntamiento tiene distribuidos por
las calles y plazas un buen número de conte-
nedores de recogida de vidrio, papel, plástico,
pilas y materia orgánica. La opción es muy fácil:
si utilizamos estos contenedores específicos,
los residuos se aprovecharán y se convertirán
de nuevo en materia prima con la que fabricar
nuevos productos.

Por ejemplo, con las latas de refrescos se
puede hacer papel de aluminio, el vidrio se

aprovecha para hacer más botellas y el papel
acaba convirtiéndose en toneladas de nuevo
papel, ahora de tipo reciclado. Si la ciudadanía
lo hace bien, evitará que toneladas y toneladas
de residuos acaben en el vertedero y volverán a
convertirse en materias primas.

Limpieza de las calles
Con el nuevo servicio de limpieza viaria,

el Ayuntamiento da un importante salto cuali-
tativo, con más operarios y mejores medios,
más papeleras y acciones de intervención rápi-
da en el conjunto de la población. La ciudad
cuenta con dos nuevas máquinas que asegu-
ran una limpieza más eficaz, menos ruidosa y
con un consumo de agua muy inferior. Se ha re-
forzado, además, el servicio en horario de tarde
en las calles por las que pasan un mayor nú-
mero de vehículos y de personas.

Se ha reforzado su mantenimiento en ho-
rario de tarde y se ha organizado un servicio de
actuación inmediata.

Así mismo, el nuevo servicio de limpieza
cuenta con una nueva dotación encargada de la
limpieza de grafitis, con un vehículo de nueva

Camión de recogida de basuras del servicio municipal de Esplugues, con la nueva imagen que lucirán todos los vehículos
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a y más
ente

generación que asegura una mayor rapidez y
mejores resultados. Todos los propietarios de
inmuebles afectados pueden solicitar, a través
de los puntos de atención ciudadana (PAC) y de
manera gratuita, el servicio municipal especia-
lizado en limpieza de pintadas en fachadas, ex-
ceptuando las hechas en zonas esmaltadas,.

Otro de los puntales de la iniciativa “Es-
plugues més verda i més neta” es  fomentar
una buena convivencia entre las personas y los
animales de compañía, que implica que los
propietarios cumplan con la obligación de re-
coger los excrementos de sus mascotas, inclu-
so en los pipicanes. También es necesario que
los identifiquen con un microchip para censar-
los, algo que pueden hacer en los propios PAC,
donde también se podrá recoger dispensado-
res de bolsas para recoger excrementos de pe-
rros (existencias limitadas).

“Esplugues més verda i més neta” tam-
bién incluye la renovación de la imagen de los
servicios de limpieza y recogida de residuos y
la edición de material divulgativo para conse-
guir una ciudad  con un mejor mantenimiento,
más cívica con una mejor recogida selectiva.

Esplugues, más verde y más limpia
Mejora de la recogida 
de basura
Con la renovación del servi-
cio de limpieza, Esplugues
quiere hacer una clara apuesta
por una mejor y más eficiente
recogida de basuras

Una nueva manera de
entender la
recogida selectiva
Que la recogida selectiva
deje de seruna asignatu-
ra pendiente depende del
esfuerzo de todos y
todas

La limpieza de la vía pública, un
asunto capital
Una ciudad viva debe mantener limpios
aquellos espacios en los que la vida social
toma protagonismo y hacerlo manteniendo el
equilibrio entre limpieza y medio ambiente

Perros 
y gatos,
también
cívicos
Fomentar los com-
portamientos cívicos
y los nuevos valores de
convivencia ha de ser un
compromiso de todos

La eliminación 
de los grafitis
Impulso de un entor-
no de calles, fachadas,
parques y plazas lim-
pias para conseguir una
ciudad y unos barrios to-
davía más acogedores.

Una ciudad que gana
espacio verde
Los parques han favorecido
la vida comunitaria y apor-
tan la necesaria armonía con
su entorno residencial, co-
mercial e industrial

Posar l'accent en els parcs i jardins d'Esplugues 
Continuar amb la bona conservació dels parcs i jardins d'Esplugues és un dels objectius

de la campanya Esplugues més verda i més neta. La ciutat compta amb una extensa xarxa de
zones verdes, a tot el terme municipal, que permet gaudir a la ciutadania de valors naturals
en un entorn urbà i pràcticament a cada barri. Zones verdes en què podem conèixer multitud
d’espècies d’arbres, així com observar i gaudir d'una gran diversitat d'aus que permeten un
contacte directe amb la naturalesa i fomentar l'educació ambiental. Per això, la campanya
Esplugues més verda i més neta posa èmfasi en el compromís municipal i ciutadà de tenir
cura d’un patrimoni de tots i totes, clau en la qualitat de vida i en consolidar un model de ciu-
tat sostenible.  La neteja dels parcs és una prioritat i, per això,. es recorda la necessitat de fer-
ne un bon ús, especialment dels jocs infantils i dels equipaments que en molts casos acullen.  
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Los nuevos servicios 
de limpieza ahorran 
el 20 por ciento de agua
La incorporación de nueva tecnología en los servicios
de limpieza a partir de ahora significarán un ahorro
importante en el consumo de agua y de energía

La contratación de una nueva empresa para
el servicio de limpieza y de mantenimiento de la
vía pública ha supuesto, entre otras cosas, la
adquisición de un nuevo material para la lim-
pieza de la vía pública. Esta novedad en los me-
dios mecánicos permitirá mejorar el servicio
que se presta y llevar a cabo esta prestación re-
duciendo de manera significativa el consumo de
agua, en un 20 por ciento. Se trata de maquina-
ria de última generación que requiere un menor
consumo para llevar a cabo su cometido, sin
que ello repercuta en la calidad del servicio.

La entrada en vigor del nuevo contrato de
limpieza, que el Pleno municipal adjudicó hace
ya unas semanas y que entró en vigor el pasado
1 de marzo, también incluye una mayor inciden-
cia de la limpieza en aquellas zonas  del muni-
cipio más transitadas o utilizadas. El Ayunta-
miento es consciente de que el nivel de limpie-
za se ha mantenido muy alto en los últimos

años pero la exigencia ciudadana por tener las
calles, plazas y parques de la mejor manera po-
sible es igualmente alta, y pone un acento es-
pecial en aquellas zonas que, por un mayor uso,
pueden necesitar una mayor atención. También
pone hincapié en la rapidez del servicio, de ma-
nera que cualquier incidencia pueda ser resuel-
ta en el menor tiempo posible. Por ejemplo, la
limpieza  en las zonas de contenedores ha me-
jorado mucho últimamente y ya no se producen
las escenas de desbordamiento que se producí-
an en los primeros años de implantación de la
recogida selectiva, gracias a la eficacia del sis-
tema de vaciado y a un mejor uso ciudadano. 

Otra de las novedades es el soterramiento
de grupos de contenedores en cuatro puntos de
la ciudad, una medida que podría extenderse a
otros lugares de la ciudad y que puede signifi-
car una gran mejora para el paisaje urbano de
Esplugues. 

Una barredora, en la calle Andreu Amat. En el detalle superior, la imagen de la campaña
que identificará esta nueva etapa de la limpieza  y mantenimiento de la vía pública

Cada espluguense gasta
menos agua que la
media metropolitana

Cada espluguense gastó 120,73
litros de agua durante 2005, el último
año del que se tienen datos definitivos.
Este dato sitúa a nuestra ciudad por
debajo de la media del Área
Metropolitana. Respecto a 2004, hubo
una disminución en el consumo del
agua en nuestra ciudad de un 3,47 por
ciento, algo que confirma la progresiva
sensibilización de la ciudadanía
respecto al consumo de agua, un
elemento cada vez más escaso. Ya
entre 2004 y 2003 había habido una
nueva disminución, de 127,41 a 125,08
litros diarios.

L'Ajuntament distribueix
8.700 mecanismes
estalviadors d'aigua

Amb motiu de la commemoració
del Dia mundial de l'aigua (22 de març),
l'Ajuntament d'Esplugues ha distribuït
8.700 mecanismes estalviadors d'aigua
entre la gent jove del municipi. Els
2.900 espluguencs i espluguenques de
18 a 24 anys han rebut tres
mecanismes de senzilla col·locació (un
per a l'aixeta del lavabo, un altra per a
la dutxa i un tercer per a la cuina) amb
els quals  es pot estalviar fins al 50 per
cent del consum d'aigua a cada aixeta,
sense que això afecti a la vida
quotidiana dels qui els fan servir.  El
repartiment s'ha fet entre la gent jove
de la ciutat en entendre que és un
col·lectiu prou conscienciat i es creu
que voldrà implicar-se en la gestió
diària de casa seva. Si per qualsevol
motiu, els dispositius no s'adapten a les
aixetes d'alguna casa, l'Ajuntament
demana als destinataris que els donin a
altres persones que sí els puguin fer
servir. L'alcaldessa de Esplugues, Pilar
Díaz,  afirma que "totes les institucions
i totes les persones hem d'implicar-
nos, des de les possibilitats de cadascú,
contra el canvi climàtic i en aturar la
degradació del medi ambient".
L'alcaldessa recorda que "molts petits
gestos quotidians són fonamentals per
preservar el nostre entorn natural".
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Se senyalitzen  les parades
de la Deixalleria Mòbil

L’Ajuntament ha procedit a la
instal·lació d’uns rètols indicatius dels
punts d’aturada de la Deixalleria Mòbil
d’Esplugues, els dilluns a la tarda i els
dijous al matí. Són uns rètols que informen
de la parada, de l’horari de permanència i
del tipus de residus que es poden portar al
camió, com roba, sabates, pa sec,
radiografies, tòners, fluorescents, piles,
olis, bateries, esprais, dissolvents, material
d’ofimàtica... El rètol també recorda que si
no hi és el camió està prohibit dipositar les
deixalles a la vorera. La Deixalleria Mòbil
para els dilluns a la tarda al parc Pou d’en
Fèlix, davant de la Biblioteca Pare Miquel
(de 16 a 16.55 hores), a la rambla Verge de
la Mercè, cantonada amb el carrer Molí (de
17.05 a 18), al carrer Severo Ochoa (de
18.05 a 19) i a la rambla del Carme, davant
de la plaça Gandhi (de 19.05 a 20). Els
dijous al matí s’atura al carrer Nord
cantonada Rafael de Casanovas (de 9.30 a
10.10), a la plaça Secretari Oliva (de 10.15 a
10.50), al parc Pompeu Fabra, a l’alçada de
l’avinguda Traginers (d’11 a 11.40), al parc
de la Solidaritat, en la confluència amb l’av.
Ciutat de l’Hospitalet i el carrer Pau Torres
(d’11.50 a 12.30) i a la plaça de
l’Escorxador, cantonada Pau Claris (de
12.35 a 13.15).  L’ús de la Deixalleria Mòbil
va augmentar  d’un 8,52 per cent l’any
passat, en què va recollir 4.054 quilos de
deixalles.

Important millora del
clavegueram de la ciutat

En els darrers anys, el servei de
clavegueram de la ciutat ha millorat d’una
manera substancial, amb l’entrada en
funcionament del col·lector i la recollida
d’aigües a l’avinguda de Cornellà i,
després, del col·lector de la Fontsanta. 
Són dues obres cabdals, que no es veuen
però que són molt necessàries per al
municipi. Les obres de l’avinguda de
Cornellà es van incloure dins de la
col·locació del tramvia, mentre que el
col·lector de la Fontsanta, que recull les
aigües procedents de La Miranda, la
Mallola, el Centre i el Gall, es va fer en
col·laboració amb altres ajuntaments del
voltant, en comprovar-se que l’anterior
havia quedat obsolet.  

El 10,7 per cent de les motocicletes i el 6,5
per cent dels ciclomotors sotmesos a anàlisi
dins de les diferents campanyes de control de
la contaminació acústica realitzades durant
2006 feien més soroll del permès. Respecte a
l’any 2005, hi va haver un descens del 19,1 al
17,2 per cent. Els propietaris de motos i ciclo-
motors sorollosos reben informació de les me-
sures que han d’adoptar per pal·liar aquesta
deficiència.

L’any passat es van fer un total de quatre
campanyes de control, del 15 al 21 de febrer,
del 24 al 28 d’abril, del 8 al 15 de juny i del 25
al 29 de setembre, amb 524 vehicles avaluats,
287 ciclomotors i 237 motocicletes. Per a en-
guany es preveu la realització de quatre cam-
panyes més, amb l’objectiu de frenar el soroll
que hi ha a la ciutat provocat per les motos i
els ciclomotors, un dels principals motius de
queixa ciutadana.  

La primera es va fer del 19 al 23 de febrer,
mentre que les altres tres es preveu que es
facin del 23 al 27 d’abril, del 18 al 22 de juny i
del 24 al 28 de setembre. Ja fa  onze anys que

l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de
Barcelona, porta a terme campanyes d’aquest
tipus, primer dirigides tant a la contaminació
atmosfèrica com a l’acústica i ara centrades
en el soroll. Tot i els bons resultats obtinguts
darrerament, en què hi ha hagut un descens
global de vehicles que facin més soroll del per-
mès, l’Ajuntament manté les campanyes per
considerar-les necessàries per continuar la
lluita contra el soroll a la ciutat. 

S’intensifica el control pel soroll
provocat per les motos i ciclomotors

L’Ajuntament té el suport de la Diputació de Barcelona per portar a terme aquestes cam-
panyes, que volen eradicar els excesos de soroll que fan les motos

El percentatge de vehicles que fan contaminació
acústica s’ha reduït els últims anys

La Setmana Verda, 
del 22 al 30 d’abril  

La Setmana Verda se celebrarà del
22 al 30 d’abril. Inclourà una dotzena d’ac-
tivitats per conscienciar la població envers
l’ecologia urbana i el canvi climàtic (xerra-
des, conferències, jornades informatives).
L’Ajuntament editarà properament un fullet
informatiu amb les dates i els horaris de
totes aquestes activitats, coorganitzades
amb un seguit d’entitats locals. 
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La recogida de papel, vidrio, envases ligeros y materia orgánica cre-
ció durante el año 2006 respecto al año anterior. Los vecinos y vecinas
depositaron durante el año pasado 1.314.040 kilos de papel en los con-
tenedores de color azul, una cifra que supera en un 9,69 por ciento. La
cifra de kilos de vidrio vertidos de manera selectiva en los depósitos de
color verde fue de 631.890, un 9,50 por ciento más que en 2005. En el
caso de los envases ligeros, el aumento también rozó el 9 por ciento, al
ser de 468.620 kilos (+8,65 por ciento respecto a 2005). El cuarto aumen-
to significativo respecto a 2005 es el de la materia orgánica, fracción en
la que el incremento fue del 6,95 por ciento.

Estas son las cifras más significativas de la recogida selectiva de re-
siduos en Esplugues, donde el sistema de eliminación de basuras está
plenamente consolidado. Las familias de la ciudad ya han asimilado, de
manera mayoritaria, la conveniencia de seleccionar los residuos en ori-
gen, algo que redunda en un beneficio para nuestro medio ambiente.
Según los datos aportados por la Entidad Metropolitana del Medio
Ambiente, la ciudad figura entre las que más y mejor reciclan de toda la
conurbación de Barcelona, con unos datos mucho más favorables que
otros municipios de características demográficas y sociales semejantes
a las de nuestra ciudad. Con muchos menos habitantes, supera en re-

Crece la recogida
selectiva de papel,
vidrio, envases ligeros
y materia orgánica

La ciudad ha consolidado
plenamente el sistema de
eliminación de basuras 
y el uso de las
“deixallerias” móvil 
y fija ha aumentado 
de manera significativa

Cada vez más, la gente de Esplugues utilitza los contenedores de re-
cogida selectiva de manera adecuada

cogida selectiva a municipios como Cornellà, Gavà, Montcada i Reixac,
Sant Adrià, Sant Boi, Sant Joan Despí o Sant Feliu de Llobregat. 

Otra cifra que refrenda  la buena predisposición de la ciudadanía de
Esplugues respecto a la basura es el aumento en el uso de la deixalleria
de la Fontsanta, que aumentó el 30,81 por ciento, y de la deixalleria
móvil, que los lunes por la tarde y los jueves por la tarde recoge prácti-
camente a domicilio en diferentes puntos de la ciudad, un 8,52 por cien-
to. Estos diferentes incrementos en las respectivas fracciones ha produ-
cido otro efecto añadido: la disminución de los residuos que se lanzan
directamente a los contenedores de basura genéricos (-1,44 por ciento).
Según informa la propia Entidad del Medio Ambiente del Área
Metropolitana de Barcelona, Esplugues genera menos residuos por ha-
bitante de la media de toda la conurbación. Cada habitante produjo 1,27
kilos de basura diarios, por debajo de la media metropolitana, que es de
1,44 kilogramos diarios. 

Las cifras de la recogida 

Papel: 1.314.040 kg. +9,69%
Vidrio: 631.890 kg. +9,50%
Envases ligeros: 468.620 +8,65%
Materia orgánica: 1.403.658 kg. +6,95%
“Deixalleria” móvil: 4.054 +8,52%
Deixalleria de la Fontsanta: 1.699.420 kgs. +30,81%
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Los comerciantes “sostenibles”
ya tienen su etiqueta acreditativa
Finaliza la campaña para
concienciar que desde 
el comercio también 
se puede actuar en favor
del medio ambiente

Los 71 comercios que han expresado su vo-
luntad de ser sostenibles y que realizan bue-
nas prácticas a favor del medio ambiente ya
cuentan con el distintivo que acredita su con-
dición. Les fue entregado este 21 de marzo,
con motivo de la celebración del acto de cierre
de la campaña Esplugues comercio sosteni-
ble, que durante los últimos meses ha procu-
rado concienciar a los comerciantes de nues-
tra ciudad de la importancia, entre otros as-
pectos, de reciclar bien los residuos que gene-
ran, de reducir su consumo de agua y de ener-
gía, de provocar menos contaminación lumíni-
ca o de hacer menos ruido y de contribuir, con

su actitud, a tener una ciudad más limpia y
sostenible y un medio ambiente menos ame-
nazado.

La campaña se inició con una serie de visi-
tas a establecimientos, en las que se explicó a
nuestros comerciantes la voluntad de la cam-
paña y cómo ellos podían colaborar. En las en-
trevistas se pudo conocer el nivel de adopción
de hábitos ecológicos en los sistemas de ges-
tión del comercio de Esplugues y, tras obtener
los pertinentes resultados, se convocó a los ti-
tulares de tiendas y bares a diferentes jorna-
das formativas en las que se les explicó cómo
jugar un buen papel medioambiental. También
se realizó una encuesta telefónica posterior,
en la que se entrevistó a 125 comerciantes,
para evaluar la implantación del sistema de
gestión medioambiental de su establecimien-
to. Si las medidas implantadas explicadas por
los entrevistados eran las correctas, una visita
posterior verificaba los datos telefónicos, como
paso previo para la concesión de la etiqueta de
comercio sostenible. La campaña de concien-

ciación se ha llevado a cabo con la colabora-
ción de la Unió de Botiguers i Comerciants
d’Esplugues, las asociaciones de vendedores
de los mercados municipales de Can Vidalet y
La Plana, la Asociación de Comerciantes de
Can Vidalet y la Junta de Vendedores del
Mercado de Alimentación de la rambla Àngel
Guimerà.

La entrega de los diplomas acreditativos
tuvo lugar en el marco de la  campaña No mal-
gastemos el agua, que el Ayuntamiento orga-
nizó hace unos días con motivo de la conme-
moración del Día Mundial del Agua. 

El reciclaje de residuos, 
la reducción del consumo
de agua y energía y de la
contaminación visual y
acústica son factores
tenidos en cuenta

Imagen de un comercio que luce
la imagen  de establecimiento soste-
nible. Los comerciantes de la ciudad
han mostrado una buena predisposi-
ción para  llevar a cabo buenas prác-
ticas que signifiquen un beneficio
para el medio ambiente
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Quatre de cada deu nous habitatges que es
posaran al mercat  a Esplugues en els propers
cinc anys seran de preu assequible. Segons
estimacions del mateix Ajuntament,  fins al
2012, les actuacions d’ampliació del parc d’ha-
bitatge implicaran l’entrada en el mercat de
2.535 pisos, dels quals més d’un miler, 1.058
en concret, seran assequibles, ja sigui de pro-
pietat —un total de 574— o de lloguer —484—.

Els 1.058 habitatges que l’Ajuntament pre-
veu promoure durant aquest període donaran
resposta a pràcticament el 90 per cent de la
demanda per part de col·lectius, com ara
joves, famílies de rendes mitjanes i baixes,
gent gran, persones que viuen en edificis amb
necessitats de remodelació o rehabilitació,
ciutadans i ciutadanes amb necessitats socials
i persones amb algun tipus de discapacitat.

El Pla municipal de l’habitatge, que l’Ajun-
tament  impulsa amb l’objectiu de donar res-

Quatre de cada deu nous
habitatges a la ciutat fins al 2012
seran de promoció municipal
L’Ajuntament preveu que a la ciutat hi haurà 2.535 pisos més al mercat, dels
quals més d’un miler seran assequibles, de venda (574) o de lloguer (484)

posta a les necessitats actuals,  preveu  la
construcció de sis edificis de pisos per a venda
i cinc de lloguer. Els de venda s’han de fer al
Sector Sant Llorenç (120 llars), al carrer Pere
Pelegrí (12), al solar ocupat anteriorment per
l’editorial Plaza i Janés, al barri de La Plana
(50), a la zona de Ca n’Oliveres (molt a prop de
la parada del Trambaix del mateix nom), dins
del pla Porta BCN (125), a Can Cervera  (250)
ial carrer Josep Ventura (17). Les obres dels
120 pisos del Sector Sant Llorenç i les dels tres
edificis de pisos de lloguer al barri del Gall han
començat ja i les de Ca n’Oliveres està previst
que s’iniciïn cap al mes d’abril.  Els cinc edifi-
cis de pisos per a lloguer són als carrers Josep
Ventura (16), Gaspar Fàbregas (20) i avinguda
Isidre Martí (28), els tres al barri del Gall, i en
els solars que actualment ocupen als dos
mercats municipals, on hi haurà dos immobles
nous que compaginaran l’activitat comercial

dels dos nous mercats i la residencial, amb
pisos de lloguer (96 a Can Vidalet i 65 a la
Plana).  A més, l’Ajuntament confia a posar en
el mercat fins a 150 pisos buits, i continuarà
donant suport a la gent jove, a través del Pla
d’ajuts al lloguer, que en aquests moments
beneficia 111 persones del municipi. 

Ja han començat les
obres de promoció
municipal de 64 pisos de
lloguer  al barri del Gall i
de 120 de propietat al
Sector Sant Llorenç. A
l’abril comencen les de
125 pisos a Ca n’Oliveres

Al barri del Gall i a Sant Llorenç, les obres ja
són en marxa

Les obres dels edificis de pisos de lloguer de promoció muni-
cipal al barri del Gall (carrers Josep Ventura  Gaspar Fàbregas i av.
Isidre Martí) i les de pisos de venda al Sector Sant Llorenç ja han co-
mençat. Les de pisos de propietat a Ca n’Oliveres començaran, en
principi, durant el mes d’abril. 
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Esplugues estrena dos
nuevas esculturas, 
en la plaza Macael y el
parque de Can Vidalet

Las dos obras están
hechas de mármol y han
sido cedidas por el
Ayuntamiento de Macael.
Son sus autores Juan
José Botella y Juan
Ignacio Lomas

La colección de esculturas en la calle
sigue creciendo en Esplugues, con dos nuevas
incorporaciones. Son dos obras que han sido
realizadas por Juan José Botella y Juan Ignacio
Lomas, que el Ayuntamiento de Macael ha ce-
dido a la ciudad de Esplugues. Como no podía
ser de otra manera, ambas piezas han sido ela-
boradas en mármol, la materia prima que ha
hecho famoso en todo el mundo al municipio al-
meriense que está hermanado con Esplugues.

La obra de Juan José Botella, Sin título,
ha sido ubicada en la plaza Macael, mientras
que la de Juan Ignacio Lomas,  que lleva por tí-
tulo Sólo quiero llegar a ser lo que no soy, ha
sido ubicada en el parque de Can Vidalet, detrás
del edificio de la Escuela Oficial de Idiomas.

Así, el barrio de Can Vidalet y, por exten-
sión, toda la población de Esplugues, cuenta con
tres esculturas de mármol de Macael (la terce-
ra es el busto a Blas Infante, que está ubicado
en la plaza que lleva el nombre del padre de la
patria andaluza, junto al Campo de Futbol El
Molí y el Espai Jove Remolí). También está
hecha con este material la plaza Macael, cuya
urbanización propició el hermanamiento entre

ambos municipios, en 1989.

Acto de presentación
El descubrimiento y presentación de las

dos esculturas tuvo lugar el pasado 16 de
marzo, en un acto que se inició en la plaza
Macael y prosiguió en el parque de can vidalet.
Entre los numerosos asistentes, estuvieron
presentes la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz,
y los primeros ediles de Macael y Vícar (ambos
municipios, pertenecientes a la provincia de
Almería), Juan Pastor y Antonio Bonilla, respec-
tivamente. También les acompañaron diferen-
tes concejales de Esplugues y de Macael y el es-
critor Diego Sabiote, que estaba  en nuestra ciu-
dad con motivo de la presentación de un libro.
Sabiote es natural de Macael y el año pasado
fue el Andaluz del año en nuestra ciudad, con
motivo del Día de Andalucía 2006 (ver página
66). 

Con la incorporación de estas dos nuevas
esculturas, se da continuidad al proyecto del
Ayuntamiento de ubicar obras en los espacios
de la ciudad más representativos, para hacer
del arte algo cercano a la ciudadanía. Gracias a

esta iniciativa, que lleva tiempo poniéndose en
práctica, es posible observar obras de Xavier
Corberó (La familia, en Can Tinturé; Samurai,
en el Pou d’en Fèlix, y la Font Barcelona, en los
jardines Pons i Termes),  Eulàlia Fàbregas (Alba,
en el Puente de Esplugues; Nu de dona, en el
Pou d’en Fèlix; Alegoria, en la plaza de les
Moreres y Maternidad, en el parque de Can
Vidalet), Joaquim Lluís (Cosntitució, en la plaza
del mismo nombre, en La Miranda), Jorge Egea
(Plenitud, en los jardines Pons i Termes), Carme
Malaret, Quima Guima y Susi Forcas (Onze de
Setembre, en el parque del mismo nombre),
Angelina Alós (Vila d’Obertura i Harmonia, en la
av. Països Catalans); Alberto de Udaeta (Atrium
Libertatis, en el parque de la Solidaritat),
Manuel Álvarez (Porta Mítica, en la plaza Josep
Català), Manel Marzo (Argo, en la rambla
Carme); Josep Ignasi Alegre (Mujer, en la plaza
de la Dona), Montserrat Sastre (Dona guitarra,
al Casal de Cultura Roibert Brillas); Joan
Sanagustín (Flama del Canigó, jardines del
Casal) y Eduard Estartús (El maestro, en la
plaza Catalunya). 

La alcaldesa de Esplugues  y los al-
caldes  de Macael y Vícar (Almería) en
la presentación de las dos esculturas
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El nou mobiliari urbà  reforça la ram-
bla com a lloc de trobada

La rambla Àngel Guimerà,
un nou espai per passejar,
gaudir i comprar
Diferents activitats contribuiran a dinamitzar la
transformació d’aquest lloc de trobada de la ciutat

L’obertura de la rambla Àngel Guimerà,
després de la profunda transformació que se
n’ha fet, és motiu d’una triple celebració festi-
va aquest mes de març i també durant l’abril.
L’Ajuntament i la ciutadania commemoren l’a-
cabament de les obres que han servit per re-
formar completament aquest tram de carrer
del barri del Gall amb tres cites, els dies 29 i
30 de març i 14 d’abril.

La primera cita és aquest dijous 29, amb
la presència del grup Rolacirc, un espectacle
de circ per mirar i participar, que endinsa els
participants i qui els miren en el món de l’ano-
menat major espectacle del món, per saber
què se sent en fer d’artista de circ. L’endemà,
l’espectacle el posa Pep López, un artista de
molt de prestigi dins de l’àmbit dels especta-
cles infantils, que fa ballar i cantar totes les
persones assistents amb temes tradicionals,
balls i danses per a tothom.

La celebració de la nova rambla Àngel
Guimerà s’acabarà el dissabte 14 d’abril, amb
un concert del grup Gumbo Tap Jam, que com-
bina el repertori més tradicional de Nova

Orleans amb la destresa de dos ballarins de
claqué.

Les obres que s’han dut a terme a la
rambla Àngel Guimerà permeten gaudir ara
d’un espai totalment accessible, molt adequat
per al passeig, el joc dels més menuts i la re-
lació veïnal. També els comerços i els establi-
ments de restauració veuen reforçat el seu
paper. El paviment de les voreres, de les dues
calçades i del passeig central s’han renovat,
així com el mobiliari urbà, l’arbrat, l’enllume-
nat públic i tota la senyalització. La circulació
de vehicles queda limitada a 30 km/h. 

Els dies 29 i 30 de març
tenen lloc dos espectacles
infantils. El 14 d’abril, 
hi actuaran un grup de
música de Nova Orleans 
i dos ballarins de claqué 

Dues noies passegen per la rambla, un
nou espai per a la relació ciutadana

Els infants hi tenen un lloc ideal per
jugar amb seguretat

Les voreres laterals també s’han
arranjat i són accessibles
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Equipaments
al servei de
la ciutadania
La ciutat està completant el seu
mapa d’instal·lacions posant l’accent
en les necessitats de les persones.
L’atenció a les persones amb més
risc de vulnerabilitat social i la
prestació de serveis culturals o de
lleure centren l’oferta

El mapa d’equipaments de la ciutat ha crescut amb noves instal·la-
cions, que s’han creat atenent  les necessitats i les demandes ciutada-
nes.  En els últims anys, l’Ajuntament ha promogut, per iniciativa pròpia o
en col·laboració amb altres institucions públiques i privades, la creació
de centres de gran importància des del punt de vista de l’atenció social o
de la prestació de serveis formatius o de lleure.

El Pla municipal de residències ha viscut un impuls de gran impor-
tància, amb l’obertura i posada en marxa del Centre Sociosanitari que
l’Ajuntament i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu han promogut al
carrer Via Augusta (en funcionament des de l’estiu passat); de la residèn-
cia i centre especial de treball de la Fundació Prodisminuïts Psíquics
Finestrelles al carrer Sometents (inaugurada el mes de setembre de
2006); i de la llar per a disminuïts psíquics  al carrer Pau Picasso. Són
tres equipaments, amb prop de 300 places de diferents tipus, que estan
adreçats específicament a dos col·lectius que requereixen l’atenció de
tots: la gent gran i les persones amb discapacitats psíquiques. És previst
que en els mesos vinents la Fundació Fèlix Llobet Nicolau iniciï les obres
de construcció d’una nova residència i, d’altra banda, l’Ajuntament i la
Generalitat de Catalunya van establir les bases per promoure, els pro-
pers anys, una altra residència per a persones amb discapacitat psíquica
a la masia de Ca n’Oliveres.

En l’àmbit assistencial, també cal destacar la gran reforma que
s’ha fet a l’hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu, emmarcada dins
del procés d’ampliació que l’orde hospitalari vol fer en els propers anys, i
l’inici de les obres de l’hospital comarcal, que estarà a Sant Joan Despí,
però que donarà servei al  municipi d’Esplugues. Es preveu que l’hospital
estarà en funcionament l’any 2008.
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Centre Sociosanitari promogut
per l’orde hospitalari Sant Joan
de Déu i l’Ajuntament

2
Residència per a persones amb
discapacitat psíquica, promo-
guda per la Fundació
Finestrelles i l’Ajuntament
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Escola bressol municipal 
Montesa

Tanatori d’Esplugues

Comissaria dels Mossos
d’Esquadra

Espai Jove Remolí
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Un altre àmbit que darrerament ha viscut una gran embranzida
ha estat el de l’esport. L’Ajuntament impulsa el Pla d’equipaments es-
portius, que dotarà la ciutat d’una gran oferta quan estigui completat.
Les primeres actuacions són l’obertura de les piscines d’estiu Parc dels
Torrents, que es van inaugurar el mes de juliol passat, la reforma inte-
gral del Complex Esportiu Municipal la Plana, i la instal·lació de gespa
artificial als dos camps de futbol. Les piscines municipals Parc dels
Torrents són la gran instal·lació de lleure i esport per a l’estiu que la ciu-
tat necessitava. Substitueixen les de Can Vidalet i de les Moreres. En el
seu primer any de funcionament, la platja d’Esplugues  ja va comptar

Dins del Pla d’equipaments esportius,
Esplugues compta amb noves piscines
d’estiu, el camp de futbol  El Molí ja té
gespa artificial, el del Salt del Pi en
tindrà aviat i el Complex Esportiu
Municipal La Plana dóna més serveis 
als usuaris

amb una gran acceptació, que s’espera que augmenti  a partir d’aquest
proper estiu, quan ja se n’hauran completat  les instal·lacions, amb els
nous vestidors i altres dependències per a les persones usúaries. El
Complex Esportiu Municipal  La Plana es troba en ple procés  de refor-
ma. El resultat són unes millors instal·lacions i més serveis per a les pre-
sones abonades. Cal destacar la nova sala de fitness, amb els aparells
cardiovasculars i de musculació més innovadors, la zona termal, amb
sauna seca i de vapor i diferents banyeres d’hidromassatge, i una sala de
ciclisme indoor que compta amb una gran acceptació. També s’han re-
format bona part dels vestidors  i l’accés a la instal·lació és ara per la

plaça Catalunya, amb una façana de vidre espectacular.  La reforma del
CEM  La Plana se centra ara en la renovació dels vestidors per a perso-
nes abonades i culminarà quan estigui llest el Complex Esportiu
Municipal Les Moreres, que començarà a construir-se, en principi, a par-
tir de l’any que ve.  Al Camp Municipal del Molí ja hi ha gespa artificial —
la inauguració va fer-se el 10 de març passat— i el Salt del Pi ha iniciat
les obres i ja comptarà amb la nova superficie abans de l’estiu. 

El Pla d’equipaments esportius inclou també un altre complex es-
portiu, a la zona de Can Cervera, que donaria servei, de manera especial,
als barris de Can Clota i Can Vidalet, a més dels residents a la mateixa



Els nous equipaments
d’Esplugues
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zona de Can Cervera, que s’ha de desenvolupar urbanísticament en els
propers anys.

Espai jove Remolí
La gent jove d’Esplugues té el seu equipament  de referència al

Remolí,  l’espai jove que s’ha construït a la primera planta de l’edifici Molí,
a Can Vidalet. Els joves hi troben un bon nombre de serveis, des d’aula
d’estudi, sala d’informàtica i punt d’informació fins a la possibilitat de
jugar a la Play Station, fer una partida del seu joc de taula preferit o llegir
un diari o revista del seu interès. Des de la seva inauguració, el mes d’oc-

tubre passat, el Remolí ha fet de motor I d’impulsor d’un bon nombre
d’activitats, com tallers, concerts, cursets, xerrades, projeccions de pel·lí-
cules. Amb el Remolí, l’Ajuntament inicia un Pla de dinamització juvenil
que es veurà reforçat amb més equipaments en altres barris, per donar
sortida a la demanda d’informació, participació I lleure de la gent
d’Esplugues entre 16 i 30 anys.

La demanda de places de guarderia —tot i que a Esplugues ja hi
havia altres tres escoles bressol públiques— va portar l’Ajuntament, en
col·laboració amb la Generalitat, a la construcció de l’Escola Bressol
Municipal Montesa, al carrer Serra del Montsec. Amb una capacitat de

75 alumnes i cinc aules, dóna servei d’una manera especial a les famílies
de La Plana i Montesa. Va obrir les seves portes el mes d’octubre passat.
Esplugues compta amb 367 places públiques d’escola bressol, una xifra
que permet respondre a la pràctica totalitat de demanda existent. La ciu-
tat té, a més, 152 places de titularitat privada.

Altres equipaments que la ciutat ha estrenat darrerament són la
comissaria dels Mossos d’Esquadra, coincidint amb el desplegament de
la policia de Catalunya a la nostra ciutat, i el Tanatori d’Esplugues, inau-
gurat el mes de gener passat, amb dues sales de vetlla, oratori i la previ-
sió de portar a terme un miler de serveis anuals. 

Esplugues ha estrenat darrerament
escola bressol, espai jove, dues
residències per a discapacitats, 
un centre sociosanitari, la comissaria
dels Mossos d’Esquadra i un tanatori, 
i sotmet a reforma altres instal·lacions
per adequar-les i millorar-les

IMATGE VIRTUAL
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Más accesible que hoy y menos que maña-
na. La paulatina mejora de nuestras calles,
cruces y aceras hace que Esplugues sea  una
ciudad más accesible cada día que pasa, adap-
tada a las necesidades de las personas con
problemas de movilidad. 

Un buen número de calles y plazas han sido
sometidas en los últimos años a una impor-
tante reforma, para hacerlas más agradables

Una ciudad  más accesible y tr
a la ciudadanía y conseguir que todas las per-
sonas puedan desplazarse a pie por el munici-
pio  de la mejor manera posible.

Obras como las de la avenida de La Miranda
(entre pl. Constitució y pl. Secretari Oliva), la
rambla Àngel Guimerà, el tramo entre el puen-
te de Esplugues y el límite con Sant Just
Desvern, de la calle Laureà Miró, la avenida
Països Catalans, las principales vías de Ciutat
Diagonal, la plaza Santa Magdalena, la calle
Sant Salvador o las calles La Pau, Miramar,
final de Lleialtat y la plaza Sant Lluís Gonzaga
se han llevado a cabo en los últimos cuatro
años con el objetivo de reformarlas de manera
total o parcial y hacer, así, la ciudad más có-
moda para todos. 

Reformas integrales de calles
En general, se trata de proyectos que han

servido para cambiar la fisonomía de estos
puntos, con la renovación y reforma de sus ele-
mentos más destacados (alumbrado, arbola-
do, mobiliario urbano, alcantarillado, aceras,
calzada…) y para transformarlos, siguiendo los
estándares de calidad exigidos por la ciudada-

nía de Esplugues. Calles como Miramar, en
Can Clota, o Sant Salvador, en La Plana, se han
transformado en zonas peatonales y en Can
Vidalet se ha urbanizado un jardín interior en
la manzana de viviendas comprendida por las
calles Molí, Hortènsia, Pubilla Casas y Pere
Galvany,  con lo que este barrio y el conjunto

Un buen número de calles
y plazas han sido
sometidas en los últimos
años a una importante
reforma, para hacerlas
más agradables a la
ciudadanía y conseguir
que todas las personas
puedan desplazarse a pie
por el municipio
cómodamente

En los últimos años se ha acelerado la reforma de aceras, la adaptación de pasos y la instalación de resaltes para favorecer el paso de las
personas. También algunas calles se han convertido en zonas peatonales

Reformas integrales 
de calles, adaptación de
pasos peatonales 
y colocación de
dispositivos acústicos
para invidentes son las
principales actuaciones
para adaptar Esplugues 
a las personas con
movilidad reducida
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ransitable para los peatones
de la ciudad han ganado una nueva zona verde.
Otra nueva plaza se ha urbanizado junto a la
calle Sant Salvador, tras la ejecución de una
promoción de pisos privada en la zona.

Las mejoras en accesibilidad también son
posibles gracias a actuaciones más pequeñas
pero igualmente de gran importancia: la
adaptación de aceras, la colocación de los lla-

1

1 Rambla Àngel Guimerà

2
Avenida de la Miranda

3
Calles de Ciutat Diagonal

4 Calles La Pau, Miramar y  Lleialtat y pl.
Sant Lluís

5 Zona peatonal calle Sant Salvador
y plaza anexa

6
Plaza interior en la calle Molí/Hortènsia 

7
Avenida Països Catalans

8
Plaza Santa Magdalena

9 Calle Laureà Miró (entre Puente y
límite Sant Just)

2

3

4
5

6

7

8

9

Últimas mejoras en calles y plazas de Esplugues

mados pasos de cebra con resalte  y la instala-
ción de dispositivos sonoros para invidentes
en los semáforos. La adaptación de aceras en
un buen número de cruces permite sustituir el
desnivel de los bordillos por una rampa que fa-
cilita el paso a personas que caminan con difi-
cultad o a las que van con un cochecito de bebé
o un carro de la compra. El plan de mejora ur-
bana para los barrios incluye la adaptación de
24 cruces durante 2007. 

Pasos con resalte
Una medida muy aplaudida por la ciudada-

nía  es la instalación de pasos elevados con re-
salte. A principios de este 2007 ya había  insta-
lados 48 en todo el término municipal, con el
objetivo de mejorar la seguridad del peatón y
de aminorar la velocidad con la que algunos
vehículos  circulan por nuestras calles. Este
año está prevista la instalación de nueve pasos
con resalte más. El primero se instaló en la
calle Vallerona, a modo experimental, y la res-
puesta no pudo ser más positiva, ya que los
ciudadanos comenzaron a solicitarlos para sus
puntos de paso más habituales. 

El Ayuntamiento ha procurado mejorar la
transitabilidad de Esplugues para todos los
colectivos. Por ello, llevó a cabo la instalación
de dispositivos en semáforos para invidentes
en determinados cruces. El consistorio y
ONCE Inserso acordaron su instalación en
aquellos cruces en los que la entidad benéfica
consideró necesaria, para convertir  a
Esplugues en la primera ciudad española en
cumplir la exigencia de la ONCE en materia
de accesibilidad para invidentes. 

En total, se instalaron unos 190 dispositi-
vos que son accionados por las propias perso-
nas con deficiencia visual a su paso por cada
uno de los cruces elegidos.

Accesible también para
personas invidentes
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Renovación del alumbrado
público para ahorrar y no
contaminar

La renovación del alumbrado público es otra de esas operaciones de
largo recorrido que lleva a cabo el Ayuntamiento. Los dos objetivos fun-
damentales  son la erradicación de la contaminación lumínica y el ahorro
energético.  Las últimas intervenciones en este ámbito han sido la susti-
tución de lámparas de vapor de mercurio por otras de vapor de sodio en
la calle Via Augusta, que ha permitido doblar la intensidad de la luz con
idéntico gasto energético. El cambio de lámparas de vapor de mercurio
por otras de vapor de sodio se ha repetido sistemáticamente en los últi-
mos años, para permitir que, con un consumo de electricidad igual o in-
ferior, la ciudad esté mejor iluminada. En los espacios públicos de las vi-
viendas sociales de Can Vidalet (calles Eucaliptus, Cedres y Caquis) se
han sustituido recientemente los globos de las farolas por otro tipo de
elementos que sí se adaptan a la nueva ley de contaminación lumínica. El
consistorio también está retirando de forma progresiva los puntos de luz
que no se adaptan a la normativa (fundamentalmente, porque emiten luz
hacia arriba) y ubica en su lugar otras  farolas que sí están de acuerdo
con la nueva ley.  Las nuevas luminarias que se instalan en calles o pla-

zas reurbanizadas también se adaptan a las nuevas exigencias legales.
Por ejemplo, las recientemente instaladas en Ciutat Diagonal, a raiz de la
reforma de algunas de sus calles, están permitiendo un ahorro del 40%
del consumo.

La mejora  del alumbrado público se aplica también con otro criterio:
la mejora de la iluminación de aquellos lugares en los que se cree que es
insuficiente. Es el caso de la plaza Gandhi, donde se han colocado cuatro
puntos de luz nuevos, atendiendo las sugerencias de los vecinos, que
consideraban que su zona central estaba  poco iluminada. 

En algunas calles, la sustitución de
farolas está suponiendo gastar un 40%
menos de energía

El mobiliari urbà ha
millorat de manera
notable a tots els barris

Per fer de la via pública un lloc de convivència més agradable,
l’Ajuntament ha portat a terme una important millora del mobiliari urbà,
especialment en dos apartats: els bancs i les zones de jocs infantils. Els
antics bancs que hi havia a molts carrers, places i parcs, d’un model
anomenat romàntic, s’estan substituint des de fa un temps per uns al-
tres, que destaquen pel seu disseny i perquè tenen  braç. A més dels
bancs col·lectius s’estan posant una mena de cadires individuals, també
amb braços, que col·locades  de manera estratègica fomenten el diàleg
entre les persones. Dins del pla de millora urbana als barris, és previst
que s’instal·lin un centenar de bancs nous. Igualment,  s’ha previst la
substitució i la reubicació d’un centenar de papereres. 

També s’han millorat, i molt, les zones de jocs infantils. Ara n’hi ha
més, són més grans i tenen més elements. Cal destacar que algunes
d’aquestes zones de jocs s’han protegit amb una tanca perimetral de
fusta, que impedeix —sempre que els usuaris tanquin la porta conve-
nientment—  l’entrada d’animals.  De zones de jocs infantils n’hi ha per
a les diferents edats. Ara, fins i tot la gent gran pot gaudir-ne, concreta-
ment al parc dels Torrents, gràcies a una sèrie d’elements que els per-
meten divertir-se i posar-se en forma, gràcies a la realització de dife-
rents exercicis gimnàstics i físics. A aquesta zona se li sumaran altres
dues, de les mateixes característiques, als parcs Pou d’en Fèlix i Can
Vidalet. 

S’estan substituint bancs i papereres, 
i les zones de jocs infantils s’amplien 
i guanyen en qualitat
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Serán un bus de barrio en La Miranda-Ciutat Diagonal, otro en Finestrelles y una
tercera línea para acceder al parque de Collserola los días festivos

Tres nuevas líneas se incorporarán esta primavera al servicio de auto-
bús urbano, para mejorar el servicio de transporte público que se presta a
la ciudadanía. La primera (EPB 2) dará cobertura a La Miranda y Ciutat
Diagonal, con una frecuencia de paso de media hora. Este autobús dará
servicio a esos barrios, especialmente  a la zona más alta de la Miranda
(donde no llega el Esplubús)  y transcurrirá por las calles Rosella, Angels,
Ramon Lull, Est y Jordi de Déu. 

Esta línea  también transcurrirá por las calle Pau Vergós, Ferrer i Bassa
y August Font Carreras (Ciutat Diagonal)  y también se ha previsto una
una parada en Isidre Martí a pocos metros del Area Básica de Salud Lluís
Millet. La previsión de funcionamiento es de lunes a viernes de 7 a 22
horas. 

La segunda línea a incorporar (EPB 3) se centrará en Finestrelles. El
origen y final  será en el Hospital de Sant Joan de Déu. Su itineario trans-
currirá por las calle Sta. Rosa, Joan Miró y se dirigirá a av. Països Catalans
y Pont d'Esplugues para que pueda hacerse transbordo con otras lineas
de autobús y con el Trambaix. También se dirigirá a la av. Isidre Martí,
cerca del Area Básica de Salud. La frecuencia, al igual que el anterior,
será cada media hora y el horario previsto igual al anterior, de lunes a
viernes de 7 a 22 horas.

La última línea (EPB 4) permitirá acceder los domingos y días festivos

Se crean tres nuevas líneas de
autobús urbano en Esplugues

El Esplubús, a su paso por la calle Lleialtat. Ahora, la ciudadanía
podrá desplazarse mejor en transporte público por la ciudad

al parque de Collserola.  Se iniciará  en Can Vidalet y pasará por Laureà
Miró y el Centre, La Mallola, Ciutat Diagonal hasta la plaza Mireia. La fre-
cuencia de paso será de una hora y funcionará de 9 a 21 h. El Esplubús
(EPB 1) mantendrá su itinerario, paradas y horarios actuales.  

Estas nuevas tres líneas mejorarán las
conexiones entre los diferentes barrios
de la ciudad y permitirán mejorar la
movilidad de los vecinos dentro del
municpio
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El Trambaix gairebé duplica el nombre
de viatgers en només dos anys

El Trambaix continua
creixent i consolidant la
seva oferta. Les xifres de
bitllets validats durant
2006 gairebé dupliquen
les de 2004

Maria Cristina (1.260.838 passatgers), Francesc
Macià (1.250.644) i Cornellà (1.004.721), mentre
que La Sardana és quarta en aquest ranquing i
Pont d’Esplugues, setena. En total, les tres lí-
nies del tramvia del Baix Llobregat van acumu-
lar 12.834.329 viatgers durant l’any 2006.

El Trambaix està en funcionament des de
la primavera de 2006, moment des del qual les
connexions en transport públic entre Esplugues
i els municipis del voltant han millorat de ma-
nera notable, tant per la freqüència de pas El Trambaix, tramvia del Baix Llobregat,

ha consolidat en gairebé tres anys  el seu paper
dins de l’oferta de transport públic  d’Esplugues
i ara és el mitjà més utilitzat a la ciutat.
2.523.370 bitllets es van validar durant 2006 a
les cinc parades ubicades en el nostre terme
municipal (Ca n’Oliveres, Can Clota, Pont
d’Esplugues, La Sardana i Montesa), cosa que
significa que un de cada cinc viatgers del
Trambaix durant 2006 el va agafar a la nostra
ciutat.

Les parades amb una major afluència són
La Sardana (881.507 viatgers durant 2006) i Pont
d’Esplugues (613.982), que a més figuren entre
les que més viatgers aporten de tota la xarxa.
Les més concorregudes són dues de Barcelona,

2.523.370 viatgers van validar el seu viat-
ge a les parades d’Esplugues durant 2006 

—sobretot en direcció a Barcelona— com per la
comoditat i accessibilitat del servei. Les tres lí-
nies en funcionament tenen l’origen a la plaça
Francesc Macià de Barcelona. La T1 arriba fins
a la parada de Bon Viatge de Sant Joan Despí,
passant per Cornellà, la T2 arriba igualment a
Bon Viatge,  per l’avinguda Baix Llobregat i  la
T3 viatja fins al Consell Comarcal. L’empresa
que gestiona el servei està portant a terme ara
les obres per arribar en breu fins a Sant Feliu
de Llobregat. 

El metro ya está más cerca del centro de Esplugues y Finestrelles 
La deseada prolongación de la línea 3 del metro hasta Esplugues y de la línea de

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya hasta Finestrelles están más cerca de producirse.
La Generalitat ya ha adjudicado la realización de los estudios informativos y de impacto am-
biental de ambas obras y las empresas que los realizarán ya se han puesto en contacto con el
Ayuntamiento para realizar las primeras reuniones de trabajo. La prolongación de la línea 3
hasta Sant Feliu de Llobregat incluirá seis nuevas estaciones, con un total de 5,8 kilómetros de
recorrido. Dos de las paradas serían Finestrelles-Sant Joan de Déu y Pont d’Esplugues. La
mejora de la línea de los Ferrocarriles de la Generalitat hasta Finestrelles contará con tres
nuevas estaciones y la de nuestra ciudad será la última parada. En Finestrelles-Sant Joan de
Déu habrá un intercambiador entre FGC y metro, y en Pont d’Esplugues, los viajeros podrán
hacer transbordo entre el metro y el Trambaix.



| EL PONT D’ESPLUGUES
153 | març de 2007

28

ENTREVISTA

“Gran parte de los desplazamientos, en
Esplugues, pueden hacerse a pie”
Entrevista a Ole Thorson, profesor de la Universidad Politécnica de Catalunya,  autor
del estudio del plan Porta BCN 

¿Cómo andamos de movilidad en la conurba-
ción de Barcelona?

Vivimos una situación compleja, que se
solucionaría con un buen transporte público,
que en la actualidad es escaso, lento y, muy a
menudo, impuntual, para que podamos des-
plazarnos con comodidad y sin que tengamos
que invertir mucho tiempo en ello. Lo impor-
tante es que, de un tiempo a esta parte, desde
hace aproximadamente una década, tanto los
ciudadanos como la Administración (es que) no
podemos dejar que cada persona decida libre-
mente cómo desplazarse, porque la opción de
unos perjudica a los demás. Por tanto, hay que
tomar medidas para contener o reducir el uso
del coche privado. Los conductores deben ver
que el coche privado es la peor manera de mo-
verse por la ciudad durante el día.
¿Podríamos decir que vivimos una dictadura
del vehículo privado?

Sí, fundamentalmente por dos motivos.
El primero es que toda la planificación de la
ciudad ha vivido durante años alrededor del

coche, aunque los desplazamientos mayorita-
rios se hagan a pie o en transporte público. Y el
segundo, porque siendo minoritarios, estos
traslados ocupan mucho más espacio. Cada
vez que nos movemos en coche, ocupamos un
espacio que no tenemos, hacemos más ruido y
contaminamos más. Debemos reducir el nú-
mero de coches que hay en la calle, algo que
pasa, por ejemplo, al lograr que el uso del ve-
hículo sea compartido. Hay que fomentar que
la gente viaje en coche con otras personas, que
para un mismo trayecto (para ir a un mismo
trabajo o a la misma universidad) varias perso-
nas usen un mismo coche y no que cada una de
ellas se traslade en su propio vehículo.
¿Cuál es la mejor manera de moverse en una
ciudad como Esplugues?

Gran parte de los desplazamientos pue-
den hacerse a pie. Y si no, en transporte públi-
co, aunque hay que decir que no toda la gente
tiene cerca una parada de autobús (o de tran-
vía) y, si no le facilitamos el acceso hasta esas
paradas, tendrá la tentación de utilizar el coche

(para casi todo) en muchos trayectos. Para que
puedan llegar a las paradas con comodidad, los
peatones deben disponer de aceras más an-
chas, de pasos accesibles y de cruces fáciles
de atravesar, que harían más agradable su ca-
mino de acceso al transporte público. También
es imprescindible la limitación de velocidad a
30 km/h en todas las calles, salvo las vías prin-
cipales, para favorecer la seguridad del peatón.
Esto, además, hará que haya menos coches,
más tranquilidad, menos contaminación y
mucha más seguridad, porque cruzar una calle
con vehículos a esta velocidad es más fácil, y el
uso de la bicicleta también se hace más ase-
quible. En la ciudad, todas las calles deben ser
aptas para los peatones y los cruces han de ser
seguros para quienes circulan a pie.
El Ayuntamiento ha impulsado la diversifica-
ción del servicio de autobús urbano. ¿Qué
piensa de esta novedad?

Lo veo muy bien. En un área como la
nuestra, con integración tarifaria, y con la per-
tinente coordinación horaria, todo lo que sea

El ‘gurú’ de la movilidad
Este ciudadano danés afincado en Barcelona se ha

convertido en una de las personas más influyentes en el
ámbito de la movilidad. Defensor a ultranza de priorizar a
los ciudadanos de a pie en las ciudades y con un espíritu
crítico que apabulla, sus opiniones son respetadas —pro-
nuncia conferencias muy a menudo y muchas adminis-
traciones le consultan antes de llevar a cabo sus planes
de movilidad—y muy tenidas en cuenta a la hora de apli-
car políticas de movilidad en cualquier ciudad. Es profe-
sor de la Universidad Politécnica de Catalunya y entre sus
múltiples estudios figura uno realizado sobre la movili-
dad en el plan Caufec de desarrollo urbanístico de las
zonas de Finestrelles y Ca n’Oliveres.

Ole Thorson, durante
su participación en una
conferencia 

IMATGE CEDIDA PER INTRA
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acercar el transporte público a los vecinos es
bueno.
¿Qué opina de la oferta actual del transporte
público?

El principal hándicap es que hay que
hacer transbordos con demasiada frecuencia.
Por ejemplo, un vecino de Esplugues igual
tiene que coger el Esplubús, luego el tranvía y
más tarde un autobús o el metro para llegar a
un sitio determinado. Tantos cambios hacen

radial debe cambiar y se ha de tender a crear
itinerarios diferentes para comunicarnos con
otros lugares. Territorialmente, L'Hospitalet,
Esplugues, Cornellà y Sant Joan Despí son,
prácticamente, un continuo urbano, pero las
posibilidades de moverse entre estas ciudades,
en transporte público, son muy limitadas. Si las
carreteras se han planificado, ¿por qué no se
ha hecho lo mismo con el transporte público? Y
debemos hacer planes de futuro sin miedo a

nas que accederán a estas dos nuevas zonas
urbanas en vehículo privado, en transporte pú-
blico y a pie, realizamos una serie de propues-
tas. La gran aportación de este plan urbanísti-
co es que el promotor y la Administración se
han puesto de acuerdo en la necesidad del
metro en la zona de Finestrelles y que la em-
presa constructora aporte una parte de la can-
tidad económica que se ha de invertir en ello.
Es el primer caso en el que el promotor acuer-
da participar en el coste que supone la llegada
del transporte público a una nueva zona urba-
na, algo que ahora ya contempla el nuevo de-
creto de movilidad generada, que establece que
el promotor debe participar en el servicio y en
la inversión en transporte público. La negocia-
ción entre Sacresa (promotora de Porta BCN),
el Ayuntamiento de Esplugues y la Generalitat
fue modélica y ha servido de pauta para con-
versaciones posteriores en otros municipios.
También insistimos en lograr que las dos zonas
sean muy accesibles tanto a pie como en bici-
cleta. 

que viajar sea incómodo. Esto ocurre porque,
cuando se diseñan los itinerarios de las dife-
rentes líneas, se tiende a simplificar. Desde
Esplugues, si queremos ir a la Diagonal, per-
fecto, cogemos el Trambaix y llegamos. Pero si
queremos ir a la Ronda de Dalt, a la Zona
Franca o al Aeropuerto, las posibilidades se
complican. Al diseñar los recorridos, se piensa
sólo en llegar a Barcelona y no en las necesi-
dades de otros muchos usuarios. El concepto

“Luchar contra el uso
indiscriminado del coche
será la gran aportación de
las ciudades para frenar
el cambio climático”

reducir el espacio disponible para el coche,
porque seguro que algún usuario del vehículo
privado se pasará al transporte público y, si no,
ya buscará un itinerario alternativo. Luchar
desde la Administración y desde cada uno de
nosotros contra el uso indiscriminado del
coche será, igualmente, la gran aportación de
las ciudades para frenar el cambio climático.
¿Y qué opina de la prolongación de la línea 3
de metro hasta el centro de Esplugues?
Será una gota más. A algunos ciudadanos les
favorecerá de manera directa y a otros no. Pero
lo importante es que será una alternativa más
de transporte. Es una buena noticia, pero lo
sería más si, además, las administraciones
responsables trazan un plan ambicioso de me-
jora global en nuestra zona de influencia.
Cuando la L3 esté lista y la prolongación de los
Ferrocarrils de la Generalitat entre Reina
Elisenda y Finestrelles y la creación de la línea
de Renfe de Cornellà a Castelldefels sean una
realidad, algunas conexiones mejorarán. Pero
todavía encuentro a faltar un estudio que anali-

Ole Thorson considera que, en la ciudad, la prioridad ha de ser para los peatones. Para mo-
verse por Esplugues, lo mejor es ir a pie, dice en la entrevista

El Trambaix, una buena
implantación

En los meses previos a la puesta en
marcha del tranvía, erreciaron las críticas
contra este medio de transporte. Ole
Thorson ya lo defendía. Ahora sigue pen-
sando lo mismo: “está funcionando bien y
ha demostrado que tranvía, metro y auto-
bús son compatibles y necesarios para fo-
mentar la utilización del transporte públi-
co. Hay público y usuarios para todos los
modos de transporte”.

IMATGE D’ARXIU

ce las necesidades de transporte de cada ciu-
dadano, por ejemplo de Esplugues, y que ello
se traslade a un plan de transporte con servi-
cio de autobús incluido.
Usted realizó el estudio de movilidad respecto
al desarrollo urbanístico de la zona denomi-
nada Porta BCN, en Finestrelles y Ca
n'Oliveres. ¿Qué conclusiones sacó?
Fue un buen trabajo, sobre todo por los resul-
tados obtenidos. A partir del cálculo de perso-



CONVIVÈNCIA

| EL PONT D’ESPLUGUES
153 | març de 2007

30

Agents cívics: un cos al
servei de la convivència

Les zones blaves no funcionaran el 7 d’abril
El dia 7 d’abril, celebració del dissabte de Glòria, les zones bla-

ves del municipi restaran fora de servei. Altres dies que l’Ajuntament
també ha decidit que no siguin operatius  són de l’1 al 31 d’agost, en
coincidir amb el mes de menor activitat a la ciutat, el dissabte 22 de
setembre, en plena Festa Major d’Esplugues i el dissabte 13 d’octu-
bre, l’endemà de  la festa del Pilar.

Els i les agents cívics són presents als carrers d’Esplugues des del
mes de desembre de 2004. En els poc més de dos anys de feina conti-
nuada que porta, el cos s’ha consolidat com una eina fonamental per as-
segurar el bon clima de convivència i de respecte que sempre hi ha hagut
a la ciutat. La seva tasca, informativa i preventiva, és fonamentalment la
de vetllar per l’acompliment de l’Ordenança de convivència ciutadana i ús
de la via pública, la norma que va aprovar ja fa anys  —va ser una de les
institucions pioneres a ordenar les prioritats per assegurar el civisme a
la ciutat—. Així, amb la seva feina estan contribuint a establir un clima de
civisme i convivència social i a fomentar un ambient de relacions solidà-
ries, tolerants i respectuoses entre la ciutadania.

Funció pedagògica
La seva funció és  pedagógica, perquè informen la ciutadania sobre

el patrimoni urbà i natural del municipi i eduquen en el respecte per una
bona convivència social. També té un component d’utilitat social, perquè
informen les instàncies pertinents de les incidències i anomalies detec-
tades a la via pública que atemptin contra una convivència cívica. Entre
els seus serveis més habituals hi ha l’atenció a les persones al carrer,
per exemple ajudant la gent gran a  travessar el carrer o resolent dubtes

sobre adreces o qualsevol altra qüestió; la recollida de queixes i l’anota-
ció de suggeriments;  la intervenció en pasos de vianants, en especial els
propers a les escoles en l’horari d’entrada i de sortida dels centres; la vi-
gilància envers una tinença responsable dels animals de companyia; el
control de posibles desperfectes que puguin detectar en el mobiliari urbà
o de contaminació visual, en forma de grafits o de propaganda col·locada
en llocs indeguts; i la supervisió perquè la ciutadania tingui respecte en-
vers les zones verdes, el mobiliari urbà i les instal·lacions de jocs infan-
tils. També informen els ciutadans sobre el correcte reciclatge dels resi-
dus o d’estacionaments de vehicles de manera irregular (en un pas de
vianants, en doble filera, en carrers exclusius de vianants, ocupant zones
de minusvàlids, en zones de càrrega i descàrrega...).  

L’objectiu de l’Ajuntament és ampliar el servei amb la incorporació
de noves persones al cos, que reforcin la tasca portada a terme i contri-
bueixin, encara més, a reforçar el bon clima de convivència present a la
ciutat.  

Són presents a la via pública a les hores
centrals del dia per refermar la
convivència ciutadana
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Cien días de los Mossos en Esplugues
La Policía Autonómica se desplegó en la ciudad el 1 de noviembre, y comparte con
la Policía Local la responsabilidad de velar por la seguridad y la convivencia

Primeros cien días en Esplugues de los
Mossos d’Esquadra. La llegada de la Policía au-
tonómica  a nuestra ciudad se produjo el 1 de
noviembre pasado y en los poco más de tres
meses que lleva patrullando nuestra ciudad,
velando por la seguridad y la convivencia, y tra-
bajando de manera coordinada con la Policía
Local, el balance es positivo. Durante este corto
lapso de tiempo, ha sido habitual ver a los
Mossos patrullar, solos o en compañía de
agentes de la Policía Local, haciéndose con la
confianza de vecinos y comerciantes, conocien-
do cada uno de los rincones de la ciudad, de-
tectando cualquier anomalía y, en definitiva,
trabajando por la seguridad de todos. 

Uno de los grandes objetivos, tanto del
cuerpo autonómico como del propio
Ayuntamiento, ha sido y es el trabajo coordina-
do, el entendimiento total entre las policías
Local y de Catalunya. Ya antes de la llegada de
los Mossos a Esplugues, hubo contactos per-
manentes para que el despliegue se produjera
de la mejor manera posible. Posteriormente,
los contactos se han mantenido, con una plena
predisposición por ambas partes. El resultado
más palpable para la ciudadanía de este espíri-

tu de colaboración es el de la realización de pa-
trullas conjuntas, en las cuales un agente de la
Policía Local y otro de los Mossos d’Esquadra
comparten la vigilancia, a pie, por las zonas de
mayor actividad ciudadana y comercial, velan-
do por la convivencia y dando una mayor sen-
sación de seguridad en nuestras calles. Estas
patrullas se iniciaron poco antes de las fiestas
navideñas y se realizan, especialmente en las
zonas de mayor concurrencia, en las horas
centrales del día. 

Presencia en el Consejo y en la
Junta de Seguridad Ciudadana

Los Mossos también se han incorporado
a los dos principales órganos locales de segu-
ridad, la Junta y el Consejo Municipal de
Seguridad Ciudadana, que preside la alcalde-
sa, Pilar Díaz, en los que informa a los agentes
sociales (Unió de Botiguers i de Comerciants,
asociaciones de vecinos...) de las últimas nove-
dades y conoce de primera mano las principa-
les inquietudes en materia de seguridad que
tienen los representantes de estas entidades.

La respuesta ciudadana a la llegada de
los Mossos ha sido ejemplar. La esperanza de-

La comisaría se
encuentra en la calle
Laureà Miró, en el Sector
Sant Llorenç, junto al
puente de Can Clota

positada en el cuerpo, como en la Policía Local,
es palpable en la confianza con la que se diri-
gen a sus agentes. Una buena muestra de la
expectativa que los vecinos tenían ante la lle-
gada de la policía de la Generalitat fue la gran
afluencia de público que hubo con motivo de la
jornada de puertas abiertas realizada en la
Comisaría, que está ubicada en la calle Laureà
Miró, en el Sector Sant Llorenç.  



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
153 | març de 2007

32



CONVIVÈNCIA

EL PONT D’ESPLUGUES|
153 | març de 2007

33

Desde hace unos meses, el Ayuntamiento está aplicando el que se
ha denominado Plan de seguridad y convivencia ciudadana, una iniciativa
que tiene como máximos objetivos garantizar la seguridad de las perso-
nas y de sus bienes, así como fomentar la convivencia ciudadana. Este
plan de acción promueve un trabajo conjunto de la Policía Local y los
Mossos para mejorar la seguridad ciudadana y se ha puesto en marcha
para reducir la implicación de los jóvenes en hechos ilícitos, mejorar la
protección y la atención a las víctimas y la convivencia y el civismo en los
barrios y promover una nueva cultura de la seguridad vial e incrementar
la calidad global de la seguridad.

Algunas de las 22 acciones que incluye son innovadoras, como la
realización de sesiones informativas en centros educativos, institutos y
entidades, en el marco del programa La Policía Local de Esplugues, más
cerca; la creación de la figura del agente de prevención en hábitos de ries-
go, que convierte al Ayuntamiento en pionero en materia de prevención,

con la que se pretenden detectar y evitar casos de consumo de drogas o
acoso escolar entre adolescentes; el refuerzo del programa alternativo a
la sanción para conductores de ciclomotores menores de 25 años y del
servicio de atención a la víctima; o las acciones de prevención y lucha
contra la violencia de género —al protocolo de intervención y un circuito
de atención local ya existente se le añadirá un servicio de teleasistencia
móvil para las víctimas, que permitirá una atención permanente y a dis-
tancia que garantizará una respuesta rápida las 24 horas del día—.

Como informó El Pont hace unos meses, la aplicación de este plan
supone también la creación de un servicio de mediación en la convivencia,
para facilitar el diálogo entre partes enfrentadas y ayudar a resolver situa-
ciones problemáticas que la Policía Local pueda haber detectado.
Igualmente, se ha potenciado el programa de conmutación de sanciones
económicas a cambio de trabajos en favor de la comunidad, se ha consoli-
dado la figura de las agentes cívicas (ver página 28) y se ha hecho especial
hincapié en el aumento de la seguridad vial del municipio, para reducir
aún más la siniestralidad de la red vial urbana y educar a la ciudadanía
respecto a una nueva cultura de la conducción, la circulación y la movili-
dad. Las acciones preventivas y pedagógicas a través de la educación vial
y las campañas de sensibilización son fundamentales para conseguir el
objetivo.

En Esplugues, comparten la responsabilidad de velar por la seguri-
dad ciudadana la Policía Local y los Mossos d'Esquadra, que trabajan de

manera coordinada, compartiendo información permanente del estado
de seguridad en el municipio; planifican las acciones futuras a través de
la mesa de Coordinación Operativa; desarrollan operaciones conjuntas y
analizan de una manera detallada los indicadores de seguridad de
Esplugues, como instrumento de planificación y de programación. Mossos
y Policía Local patrullan conjuntamente desde antes de las pasadas fies-
tas navideñas. 

El Ayuntamiento pone en marcha 
el Plan de seguridad y convivencia
El Ayuntamiento lo aplica desde hace unos meses para garantizar la seguridad de
las personas y sus bienes y fomentar la convivencia ciudadana

Dos agentes de
la Policía Local pa-
trullan a pie por la
calle Àngel
Guimerà, en una
tarea preventiva de
proximidad

Por una conducción
responsable  

La Policía Local lleva a
cabo una importante labor
preventiva, también en el ám-
bito de la seguridad vial. En
los últimos meses, ha incidi-
do especialmente en el con-
trol del uso del cinturón de
seguridad y en la conciencia-
ción a los conductores infrac-
tores, con la campaña “Con-
ducir es pensar”, en la que
les entregaban unos folletos
que  explicaban la obligación
de cumplir las normas de cir-
culación y de no consumir al-
cohol y se les citaban algunos
de los motivos por los cuales
deben hacerlo.
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Esplugues assessora gairebé a 1.500
persones l’any sobre el seu futur laboral
El nombre d’usuaris del servei d’orientació a la inserció laboral va superar els 5.000
en el mateix període

L’ocupació figura en un dels primers llocs dins de les preocupa-
cions de la gent del nostre país. Estar ben format, aconseguir un lloc de
treball de qualitat, incorporar-se al mercat laboral o millorar els conei-
xements són objectius que les persones es marquen com a eina per
aconseguir una estabilitat personal i professional. Conscient d’aquesta
situació, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una sèrie de re-
cursos en l’àmbit laboral, que cada cop tenen més acceptació.

El Centre de Recursos Laborals, on és possible consultar una borsa
de treball, accedir a demandes d’ocupació o assessorar-se per saber fer
un currículum vitae, ha anat incrementant el nombre de persones ate-
ses. Han estat més de 4.000 els últims anys, amb un augment més que
significatiu, perquè de les 1.163 consultes fetes l’any 2004 s’ha passat a
les 1.845 el 2006. El Centre es troba ubicat, físicament, al Centre
Municipal Puig Coca. Un altre servei municipal que compta amb una uti-
lització creixent per part de les persones que es volen incorporar al mer-
cat de treball o millorar la qualitat de la seva ocupació és el d’orientació a
la inserció, que en el mateix període (2004-2006) ha sobrepassat les 5.500
entrevistes, i ha superat la xifra de 2.000 en el darrer exercici.

El departament d’Ocupació de l’Ajuntament, fins i tot, fa de mitjan-

L’Ajuntament gestiona una borsa de
treball i s’ofereix a col·laborar amb les
empreses en la recerca d’aspirants per
als llocs de treball que vulguin ocupar

cer entre les persones que busquen feina i les empreses de la ciutat que
cerquen empleats i empleades. En funció d’una àmplia base de dades de
què disposa, els tècnics i tècniques municipals fan una selecció prèvia
dels aspirants, que després són escollits per les empreses que han pre-
sentat les ofertes. Durant 2006, l’Ajuntament va gestionar 1.175 llocs de
treball i en els últims tres anys gairebé arriba als 3.000.

Formació per a la inserció
La formació de persones amb especials problemes per a la seva

inserció en el mercat laboral és  una de les prioritats  de l’Ajuntament. A

El Centre de Recursos compta amb les millors
tecnologies per formar els usuaris de cursos ocupa-
cionals i per millorar la recerca de feina a través de
la xarxa
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través de cursos de formació ocupacional i tallers  ha estat possible mi-
llorar els seus coneixements. Per exemple, 755 dones del municipi han
pogut asistir a cursos i conferències que els han permès millorar els
seus coneixements informàtics i de gestió. Pel que fa als tallers d’ocupa-
ció, els assistents han pogut especialitzar-se en feines amb un futur la-
boral molt important: auxiliar de serveis sociosanitaris (atenció a gent
gran o persones amb discapacitats...) o tècnic d’instal·lacions en edificis.
La importancia d’aquests tallers rau en el fet que pràcticament tot l’a-
lumnat assistent ha trobat feina, de forma gairebé immediata, en el seu
nou àmbit laboral.

Estudi de la demanda
Per mirar de millorar les seves prestacions i saber orientar els

usuaris cap als sectors amb més demanda, l’Ajuntament ha portat a
terme un estudi sobre situació i expectatives dels recursos humans a les
empreses d’Esplugues. El resultat principal de l’estudi va ser la impor-
tància donada pels empresaris a la formació dels treballadors i a les
competències relacionades amb les actituds (treball en equip, responsa-
bilitat...). Per portar a terme totes aquestes accions de suport a l’ocupa-
ció, l’Ajuntament té el suport de la Generalitat (Departament de Treball) i
del Fons Social Europeu. 

755 dones del municipi han pogut
assistir a cursos i conferències que els
han permès millorar els seus
coneixements informàtics i de gestió

Alumnes del curs d’auxiliar d’instal·lacions d’edificis, que es va
tancar amb un alt índex d’inserció laboral per part dels alumnes parti-
cipants

IMATGE D’ARXIU

Importants empreses es traslladen 
a Esplugues

Panrico, Cobega (concessionari de Coca Cola) o els Laboratoris
Bering són algunes de les empreses que s’han traslladat darrera-
ment a Esplugues o que ho faran en els propers mesos, Panrico i
Bering ja es troben ubicades a l’edifici d’oficines recentment construït
a l’avinguda dels Països Catalans, en els terrenys on hi havia un im-
portant concessionari de cotxes de la firma SEAT. Cobega instal·larà
el seu servei d’atenció al client a ledifici que s’està acabant de cons-
truir en els mateixos terrenys. Un altre nom propi d’empreses que
han apostat per Esplugues és Mediapro, que va obrir ara fa tres anys
l’edifici Imagina, un centre mot potent de creació audiovisual. Poques
ciutats poden dir, com Esplugues, que acullen dos canals de televisió,
La Sexta i 8TV. Aquesta implantació d’empreses punteres són una
bona noticia, perquè contribueix a crear llocs de treball i perquè és un
bon símptoma de l’ocupació que poden registrar les noves de negocis
que properament es desenvoluparan amb el Pla Caufec (pla urbanís-
tic Porta BCN) i a Can Cervera (entre Can Clota i Can Vidalet). També
són una bona noticia decisions com les de Laboratoris Salvat, que han
apostat per continuar a la ciutat, i de Cetir Grup Mèdic, que ha incor-
porat a les seves dependències del carrer Josep Anselm Clavé  tec-
nología d’última generació. 
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La telefonia i l’habitatge continuen
centrant les queixes davant de l’OMIC

La telefonia i l’habitatge continuen sent les
dues qüestions que més consultes i queixes fan
plantejar als ciutadans i ciutadanes davant de
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC) d’Esplugues. 302 denúncies, reclama-
cions o consultes que els consumidors van fer
durant l’any 2006 als tècnics de l’OMIC de la
nostra ciutat van estar relacionades amb les
companyies telefòniques (sol·licituds de baixa,
Internet i ADSL, falta de servei...). 

L’habitatge ha estat una altra qüestió que ha
preocupat als ciutadans d’Esplugues, com ho
demostra que, en relació a la compra o lloguer,
hi va haver 168 consultes, a les quals cal afegir
les relatives a assumptes relacionats amb co-
munitats de propietaris, 209 en total. Altres
serveis de la llar, com l’electricitat (33) o el gas
(45), també fan que la gent visiti l’OMIC per
saber quins són els seus drets com a consumi-
dors. 

Durant l’any passat hi va haver fins a 1.273
visites i consultes a les dependències de l’OMIC
de la nostra ciutat. La gran majoria de queixes
presentades ja s’han resolt i arxivat (1.034 en
total), mentre que la resta o bé estan en tràmit
(s’estan intentant sol·lucionar amb alguna me-
diació) o s’han traslladat a un altre organisme,
bé de consum, bé de caire públic. 80 expedients
es van portar a les juntes arbitrals de consum,

L’Oficina del Consumidor  d’Esplugues va atendre 1.273 consultes  durant 2006

Habitatge i telefonia preocupen els consumidors i usuaris d’Esplugues (les fotografies són només il·lustratives
i no impliquen que els establiments on s’han fet estiguin implicades en cap cas de queixa o denúncia)

amb 37 encara en tràmit i 36 tancades amb un
acord entre les parts. De les 7 resoltes amb un
laude, 4 van ser favorables a l’usuari.

La majoria de persones usuàries de l’OMIC
van ser dones (704) i l’edat mitjana va ser d’uns
49 anys. El servei que ofereix l’OMIC va rebre
una valoració de 8.58 sobre 10 punts. 

L’any 2006, el nombre d’usuaris es va man-
tenir pràcticament estable respecte a 2005,
amb un centenar de visites mensuals de mitja-
na. Per tant, es confirma un altre any que les
campanyes d’informació, formació i educació
que l’OMIC fa al llarg de l’any continuen sent
efectives entre la població. Els mesos de més
demanda van ser gener, març, maig i juliol,
amb un 42,9 per cent del total.

Servei gratuït
L’Oficina Municipal d’Informació al Consu-

midor és un servei gratuït de l’Ajuntament d’Es-
plugues que té l’objectiu d’augmentar la quali-
tat de vida i defensar els consumidors i usua-
ris. Ofereix informació, orientació i assessora-
ment per a les consultes dels consumidors, re-
cepció, gestió i tramitació de les denúncies i re-
clamacions, formació en temes de consum,
inspecció i vigilancia alimentària i informació al
comerciant. Està dirigit tant als consumidors
com als mateixos comerciants de la ciutat.

Entre els seus objectius hi ha informar sobre
drets i deures dels consumidors; orientar i as-
sessorar en les consultes que els usuaris facin
en relació a habitatge, higiene i qualitat dels ali-
ments i dels establiments, frau comercial i ali-
mentari, serveis, assegurances i comerç; rebre
les denuncies i les reclamacions i gestionar-
les i portar a terme una eficient inspecció i vigi-
lancia alimentaria. També informa als comer-
ciants sobre els seus drets i deures en materia
de consum, de la legislació que els afecta, se-
gons el sector comercial al qual pertanyen, i del
funcionament i dels avantatges d’estar adhe-
rits al Sistema Arbitral de Consum. Igualment,
l’OMIC gestiona una sèrie d’activitats formati-
ves, dirigides fonamentalment a la població es-
colar. L’any passat es van fer tallers sobre els
tatuatges i els pircings i els mòbils. També va
fer quatre mòduls d’un curset destinat al per-
sonal de cuina d’escoles, sobre aliments i pri-
mers auxilis.

Horaris
L’OMIC està a disposició de la ciutadania els

dilluns (9 a 12 h) i els dijous (de 9 a 12 i de 16.30
a 18.30 h.) a l’edifici Molí de Can Vidalet, i els di-
marts, dimecres i divendres (9 a 12 h) al Centre
Municipal Puig Coca.  
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PER LA VOSTRA SEGURETAT...
EN SORTIR DE VACANCES
AL DOMICILI
• Comproveu que portes i finestres estan ben tancades
• No abaixeu les persianes totalment
• No hi deixeu diners ni objectes de valor
•  Feu una relació detallada de càmeres i altres apareéis electrò-
nics, amb els números de sèrie, per facilitar-ne la identificació
•  No desconnecteu el timbre de la porta. És un senyal inequívoc
d’absència
AMB ELS VEÏNS
•  No divulgueu la vostra absència
• Comuniqueu només als més propers on us poden localitzar
•  Deixeu la clau a una persona de confiança perquè faci visites
periòdiques i reculli la correspondència de la bústia
SI US QUEDEU
•  Quan observeu l’entrada a l’immoble a persones desconegudes
• Exigiu sempre acreditació als representants de serveis tècnics
i confirmeu-la telefònicamen

POR SU SEGURIDAD...
AL SALIR DE VACACIONES
EN EL DOMICILIO
•  Comprueben que puertas y ventanas están bien cerradas
•  No bajen las persianas totalmente
• No dejen dinero ni objetos de valor
• Hagan una relación detallada de cámaras y otros aparatos
electrónicos, con los números de serie, para facilitar su  identifi-
cación
•  No desconecten el timbre de la puerta. Es una señal inequívo-
ca de ausencia
CON LOS VECINOS
• No divulguen su ausencia
•  Comuniquen sólo a los más cercanos donde les pueden loca-
lizar 
• Dejen la llave a una persona de confianza para que haga visi-
tas periódicas y recoja la correspondencia del buzón  
SI SE QUEDAN
•  Cuando observen la entrada al inmueble de personas desco-
nocidas
•  Exijan siempre acreditación a los representantes de servicios
técnicos y confírmenla telefónicamente

Recordeu que els cossos de seguretat del vostre municipi són al
vostre servei les 24 hores del dia durant tot l’any. Davant de qual-
sevol fet que us faci sospitar, en previsió d’un risc propi, d’algun
veí o de la vostra comunitat, no dubteu a adreçar-vos-hi.

POLICIA LOCAL: 092/93 371 66 66
MOSSOS D’ESQUADRA: 088 / 93 413 99 00

Recuerden que los cuerpos de seguridad de su municipio están
a su servicio las 24 horas del día, durante todo el año. Ante
cualquier hecho que les haga sospechar, en previsión de un
riesgo propio, de algún vecino o de su comunidad, no duden a
dirigirse a ellos.

El període de preinscripció escolar per al curs 2007-2008 tindrà lloc,
previsiblement, durant el mes d’abril, tot i que el Departament d’Edu-
cació no n’havia anunciat els dies exactes en el tancament d’aquesta
edició. El període és d’especial importància per a l’alumnat que l’any
que ve hagi de cursar P3 o primer d’ESO o per a aquells que, per dife-
rents motius, vulguin canviar de centre. Les sol·licituds per cursar pri-
mària o secundària s’han de lliurar al centre escollit com a primera
opció. La preinscripció per a les escoles bressol i per al batxillerat, si el
govern repeteix els patrons d’anys precedents, es farà durant el mes de
maig, i la de cicles formatius, al juny. La Secció d’Educació de
l’Ajuntament (casa consistorial, planta baixa, horari de 10 a 12 del matí,
de dilluns a divendres i , a més, els dijous de 16.30 a 18.00) ofereix més
informació a les persones interesades. 

Portes obertes
Durant el mes de març, escoles i instituts han fet jornades de portes

obertes. Aquests últims repetiran, per informar sobre el batxillerat i els
cicles formatius, durant l’abril i el maig. L’IES Severo Ochoa en farà dues,
el 19 d’abril i el 10 de maig (de 6 a 8 del vespre), l’IES La Mallola obrirà
el 3 de maig i l’IES Joanot Martorell el 7 de maig. En aquests dos casos,
també serà de 6 a 8 del vespre. 

La preinscripció
escolar de primària
i secundària serà
durant l’abril

Alumnes de plàstica del CEIP Can Vidalet, un dels vuit centres pú-
blics de primària de la ciutat 
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L’educació pública d’Esplugues es
defineix amb una paraula: qualitat
La ciutat compta amb quatre escoles bressol, vuit centres de primària i tres
instituts de secundària de titularitat pública que són exemple d’eficàcia

Amb quatre escoles bressol, vuit centres
d’educació infantil i primària i tres instituts de
secundària i batxillerat (quatre si hi afegim l’IES
Blume, d’unes característiques una mica es-
pecials), Esplugues gaudeix d’una xarxa d’edu-
cació pública de gran qualitat.

La ciutat compta amb quatre escoles
bressol publiques. A les tres existents fins ara:
Montserrat i Mainada, municipals,  i El Sucre,
de la Generalitat, se’ls ha sumat durant aquest
curs l’Escola Bressol Municipal Montesa. Són
quatre guarderies que ofereixen fins a 367 pla-
ces de 0 a 3 anys, que permeten conciliar la
vida personal i la laboral a moltes famílies de
la ciutat. A més, estan ubicades estratègica-
ment, a Can Vidalet (Montserrat) Can Clota (El
Sucre), Centre-Gall (La Mainada) i La Plana-
Montesa (Montesa), a les zones d’Esplugues
més densament poblades. La Montesa com-
pleta el mapa d’escoles bressol i se suma a al-
tres tres centres de gran trajectòria, amb una
llarga història al darrere. L’EB Montserrat va

celebrar el 25è aniversari el curs passat i La
Mainada ho farà abans de finalitzar aquest
2006-2007. Són el testimoni que Esplugues ja
fa molts anys que col·labora amb les famílies
en l’educació dels seus fills.

A l’educació infantil i primària, el mapa
de centres públics s’ha estabilitzat amb vuit es-
coles. L’arribada de noves famílies a Esplugues
i l’augment de la natalitat ha donat la volta al
progressiu descens d’alumnes registrat en els
primers anys de la dècada dels 90 del segle XX
i ara els centres són plens de vida i de ganes de
compartir vivències i experiències. A més, la
presència de fills i filles de famílies nouvingu-
des a Catalunya les  converteix en centres plens
de tolerància i d’aprenentatge de la diferència,
on els nens i nenes d’aquí coneixen els nouvin-
guts i aquests entren en contacte, gràcies a
l’escola i als seus companys i companyes, amb
les tradicions i cultures pròpies d’aquí.

Esplugues també té tres instituts de se-
cundària, Severo Ochoa, Joanot Martorell i La

L’Escola Bressol Municipal Montesa és l’últim centre que ha obert portes, el mes d’octubre
passat. La ciutat compta amb equipaments educatius de gran qualitat i amb molts serveis

Mallola. Tots tres fan ESO i algunes especiali-
tats de batxillerat. A més, el Joanot Martorell
ofereix classes de batxillerat nocturn i el Severo
Ochoa, cicles formatius de grau mig i de grau
superior. A més, a Esplugues opera un altre
institut públic, l’IES Blume, gairebé exclusiu
per als esportistes d’elit que estan becats a la
Residència Blume de la nostra ciutat. També
ofereix un cicle formatiu, de monitor esportiu,
obert a tothom. 

IMATGE D’ARXIU

Un ensenyament pluralista 
i obert a tothom

L’ensenyament públic d’Esplugues
es caracteritza pel seu ensenyament plu-
ralista, obert a nous projectes educatius i a
les tecnologies, per la formació integral
dels nens i nenes; compta amb unes ins-
tal·lacions adequades a les necessitats
educatives;  disposa d’un professorat amb
un projecte educatiu, amb especialistes
que contribueixen a donar resposta a les
necessitats educatives; els seus centres
són participatius, democràtics i transpa-
rents, amb consells escolars que fomen-
ten la participació real de professors,
pares, alumnes i personal d’administració
i serveis; està arrelat a l’entorn i propicia el
coneixement de la ciutat i de les seves fes-
tes populars, tradicions i costums i compta
amb serveis de diversa mena: menjador,
acollida, activitats extraescolars, progra-
mes de salut escolar...  A més, tant l’alum-
nat com el professorat i els pares i les
mares es poden beneficiar d’una sèrie
d’activitats que l’Ajuntament promou per
completar el seu aprenentatge, més enllà
del programa educatiu convencional. Són
sessions o tallers relatius al medi ambient,
als esports, a la salut, al patrimoni o a l’e-
ducació viària, que enriqueixen els conei-
xements i les percepcions dels destinata-
ris. Enguany, el programa compta amb 151
propostes diferents. 
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L’Ajuntament farà un pla
de formació adreçat
especialment a les entitats
Els responsables de les associacions
podran seguir aquests cursos per poder
gestionar-les millor

En la seva línia de col·laborar amb el teixit associatiu, l’Ajuntament
d’Esplugues vol establir un pla de formació adreçat especialment als
seus integrants i, de manera especial, als seus dirigents. Ha de ser un
pla de formació que permeti a les entitats, entre altres objectius, saber
comunicar millor i d’una manera més eficaç les activitats i serveis que
porten a terme; implicar encara més a tots els seus membres en la ges-
tió de l’entitat; obtenir ajuts de diferents institucions o un millor finança-
ment; tenir coneixement dels aspectes legals i fiscals imprescindibles;
aplicar de manera efectiva les possibilitats que dóna l’ofimàtica en la
gestió associativa; o  saber dissenyar una pàgina web per a una entitat. 

Per acabar d’embastar aquest pla de formació, l’Ajuntament va orga-
nitzar, segons estava previst  en el tancament d’aquesta revista,  un ta-
ller de reflexió sobre aquestes necessitats formatives, el 24 de març, en
què eren convidades totes les persones vinculades al món associatiu de
la ciutat. El consistori entén que són els mateixos integrants de les enti-
tats els qui saben més directament en quins coneixements cal aprofun-
dir més per millorar-ne la gestió i, per tant, la seva aportació ha de ser
decisiva. 

L’alcaldessa va convocar tots els espluguencs i espluguenques que
estan implicats en el  funcionament d’una associació a participar-hi, tot
entenent que una bona manera de donar suport el teixit associatiu és
ajudar les persones que el gestionen a millorar-ne el funcionament quo-
tidià. 

Gran participació al
primer fòrum ‘Les veus 
de les dones d’Esplugues’
Un total de 147 dones van debatre les
necessitats i mancances de la ciutat des
d’una òptica femenina

Un total de 147 dones van participar el 19 de febrer al primer fòrum
Les veus de les dones d’Esplugues, una iniciativa municipal que, com
diu el mateix títol de l’activitat, mirava d’escoltar l’opinió de les dones
d’Esplugues per debatre les necessitats i mancances de la ciutat des
d’una òptica femenina.

Entre altres qüestions, es van analitzar les prioritats del barris o del
conjunt de la ciutat;  el que es pot fer per harmonitzar les vides laboral,
personal i familiar; sobre els horaris dels serveis, dels transports o de
les escoles, per saber si estan ajustats a les necessitats reals de la gent;
quines iniciatives municipals cal millorar per donar resposta a famílies
amb infants o persones amb dependència o sobre com desenvolupar
més oportunitats laborals i professionals per a tots, per a les dones i per
als homes. 

Aquest debat, al qual seguiran uns altres, permetrà que “Esplugues
sigui una de les ciutats pioneres en incorporar la perspectiva de gènere
en les seves politiques”, segons va explicar l’alcaldessa, Pilar Díaz. Les
conclusions del 1r fòrum, va dir, “esdevindran una eina fonamental per
als programes d’acció del govern municipal”. 74 de les participants han
passat a formar part de taules de treball que analitzen dos àmbits molt
concrets, els usos del temps i els usos dels espais. Aquests grups pre-
sentaran unes propostes determinades que contribuiran a millorar la
ciutat. 

Era un procés obert a tota la ciutadania femenina de la ciutatEs vol millorar la capacitat de gestió dels seus responsables

IMATGE D’ARXIU
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Tornen els Premis El Pont d’Esplugues
que promou aquesta publicació municipal per
retre homenatge la societat civil d’Esplugues,
personalitzada en els ciutadans, les ciutada-
nes, les organitzacions i les entitats que seran
guardonats. Després de canviar algunes de les
categories d’edicions passades, els  set guar-
dons que es concedeixen seran els correspo-
nents a la solidaritat, als esports, a la comuni-
cació, a l’activitat emprenedora, a l’activitat as-
sociativa i a les arts, a més del Premi d’Honor,
l’últim guardó a ser lliurat. En edicions ante-
riors, entitats centenàries com el Centre
Cultural L’Avenç o la Coral La Coloma,  una
personalitat  com Oriol M. Diví, un espluguenc
que és monjo de Montserrat, o un moviment
que va aixecar l’admiració de tots els esplu-
guencs , el moviment ciutadà gallec Nunca
Mais, van ser mereixedors del Premi d’Honor. 

Els noms dels guanyadors, com els de
les edicions precedents, seran decidits per un
jurat extens, presidit per l’alcaldessa i fomat,
a més, pels portaveus dels cinc grups muni-
cipals, César Romero (PSC), Luis Ortega
(PPC), Isabel Puertas (ICV-EUiA), Roger Pons
(CiU) i Jordi Figueras (ERC), les tinentes d’al-

calde M. Isabel Fernández, presidenta de l’À-
rea de Desenvolupament Urbà i Medi Am-
bient, i Immaculada Cano, presidenta d’una
altra àrea municipal, la de Desenvolupament
Sociocultural i Cohesió Social; i, com a repre-
sentants d’altres institucions i organitza-
cions, el president de la Unió de Botiguers i
de Comerciants d’Esplugues, Emiliano Ma-
roto,  la presidenta del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, Rosa Boladeras, el rector de
la Universitat de Barcelona, Màrius Rubiralta,
el director general de Tramvia Metropolita
SA, Javier Vizcaíno, la diputada presidenta de
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació
de Barcelona, Immaculada Moraleda, i el di-
rector general de Relacions Externes de
Presidència de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Menéndez.

Guanyadors
La decisió dels guanyadors sortirà d’una

sèrie de candidats que una comissió tècnica
traslladarà al jurat, fins a un màxim de tres per
categoria. A aquestes propostes s’hi han afegit
les que entitats i particulars van  poder presen-
tar a l’Ajuntament, abans del 12 de febrer. 

La Nit dels Premis El Pont començarà a
les 21.30 hores del 30 de març, i es desenvolu-
parà a la pista esportiva del Complex Esportiu
Municipal La Plana (és probable que, per raons
de distribució, aquesta revista arribi a les seves
mans un cop la Nit ja s’hagi celebrat), amb la
presència d’unes cinc-centes persones, repre-
sentants de les entitats, comerços i d’altres or-
ganitzacions ciutadanes, i guardonats en edi-
cions precedents. 

La persona encarregada de conduir l’ac-
te és el popular  presentador televisiu Jordi
Hurtado, que ara fa poques setmanes ha pogut
celebrar deu anys del seu programa, Saber y
ganar, l’actual degà dels concursos televisius
actuals. Hurtado, amb una llarga trajectòria
als mitjans de comunicació, primer a la ràdio i
després a la televisió, està vinculat amb
Esplugues per lligams familiars. 

Els Premis El Pont d’Esplugues
reconeixen la vitalitat de la ciutat 
Un jurat decideix els guanyadors de sis categories i el Premi d’Honor

Aquesta és la foto final amb tots els pre-
miats de 2003, la darrera edició de la Nit. El
dia 30 de març hi haurà nous guardonats

IMATGE D’ARXIU
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L’’Esplujove’ del proper
trimestre inclou activitats
al Casal i a la Biblioteca
Pare Miquel

Les propostes es
descentralitzen perquè
la gent jove de tota la
ciutat hi pugui participar.
La programació inclou
tallers de diverses
activitats

La programació de l’anomenat Esplujove, de cara al segon trimestre
de l’any (d’abril a juny de 2007), serà encara més extensa i millor que la
del primer trimestre. La novetat més important respecte a les propos-
tes realitzades entre gener i març és la seva descentralització. Els ta-
llers es portaran a terme al Casal de Cultura Robert Brillas, als Bucs
Musicals del Camp de Futbol Salt del Pi  i a la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues. El Remolí, per la seva banda, continuarà oferint els serveis
permanents de lleure i d’assessorament que manté des de la seva inau-
guració. L’altra gran novetat serà la incorporació d’activitats a l’aire lliu-
re, aprofitant l’arribada del bon temps.

Al Casal de Cultura Robert Brillas, els tallers en què podran partici-
par els i les joves de la ciutat seran de bijuteria creativa, interpretació de
somnis i tarot, cant, capoeira, anglès per viatjar, tast de cerveses, dansa
del ventre i fotografia digital-artística; als Bucs Musicals seran d’inicia-
ció a la guitarra i de calaix flamenc; i a la Biblioteca Pare Miquel s’hi ha
preparat una programació ben diversa que inclou tallers i xerrades sobre
el món laboral, els còmics, la feina a l’estranger, el consum de mari-
huana o els drets i deures dels joves com a ciutadans del món. 

Les inscripcions per participar als tallers es poden fer als punts
joves de la ciutat, situats a l’Espai Jove Remolí i a la Biblioteca Pare
Miquel. I també al web www.joves.esplugues.cat. Totes les activitats
seran gratuïtes.

En el primer trimestre, més de 150 joves han participat a les dife-
rents propostes realitzades. L’oferta lúdica i formativa ha inclòs tallers

de danses (flamenc, dansa del ventre, hip hop); cursos de noves tecno-
logies de la comunicació (disseny de pàgines web i iniciació al programa
informàtic Photoshop), molt reeixits; un taller d’art i reciclatge, que do-
nava als usuaris l’oportunitat d’ampliar la seva visió de l’art i dels mate-
rials utilitzats; i altres activitats d’aprenentatge, com el tai-txi o el teatre.
El Recrea’t jove ha comptat amb la presència de diferents cantautors i
grups musicals joves, amb concerts fets al Remolí, a l’edifici Cadí i al
Casal de Cultura Robert Brillas. Per a l’activitat del Parlem-ne s’han tin-
gut en compte les necessitats informatives dels joves, i s’han programat
cicles temàtics de xerrades sobre habitatge, salut i viatges. I 200 joves
han fet servir un espai de recerca d’informació per als joves, tant dels
temes esmentats com d’altres, com la feina o la formació. 

Impuls al Punt Jove de la Biblioteca
L’Ajuntament vol que els dos punts d’informació a la gent jove siguin

autèntics dinamitzadors de la vida social, cultural i social d’aquest sec-
tor de la població. Per això, després que el de l’Espai Remolí ha estat
capaç, a l’aixopluc de la nova instal·lació, de dinamitzar la gent jove de la
ciutat, especialment de Can Vidalet, i convertir aquest espai jove en un
lloc de referència per a molts joves de la ciutat, es dóna un fort impuls al
paper del Punt Jove de la Biblioteca Pare Miquel, que ofereix informació
i assessorament sobre ensenyament i formació, viatges, agenda jove
d’Esplugues, salut, habitatge i informàtica. També és qui organitza les
activitats adreçades als joves a la mateixa Biblioteca Pare Miquel.  

Concert de rap i jornada de jocs de rol celebrades durant el primer trimestre
de l’Esplujove 2007 a l’Espai Jove Remolí
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Sant Jordi visitarà
Esplugues el 23 d’abril

Sant Jordi visitarà Esplugues el 23 d’abril.
La celebració del dia del llibre i de la rosa a la
nostra ciutat inclourà la presència d’un perso-
natge, caracteritzat com el patró de Catalunya,
que recorrerà  diferents llocs de la ciutat per ex-
plicar, d’una manera dramatitzada, com va
matar el drac i va salvar la princesa. Seran es-
pectacles per a tots els públics, que es faran du-
rant el matí del dilluns 23 d’abril a la rambla
Verge de la Mercè (11.30 i 13.00 hores) i al parc
de Can Vidalet (12.15), i a la tarda, a la plaça
Gandhi (17.15), al parc Pou d’en Fèlix (18.15) i a
la plaça Santa Magdalena (19.00). Sant Jordi es-
tarà escortat, en tot moment, per la unitat mun-
tada de la Policia Local d’Esplugues.

La celebració de Sant Jordi estarà plena
d’activitats, que començaran a fer-se el dijous
19 amb la presentació dels IV Jocs Florals d’Es-
plugues, i que continuaran fins al dia 23.  Entre
altres activitats, hi destaquen la presència del
músic i rapsoda Gerard Quintana —exlíder de
Sopa de Cabra— a la Biblioteca Pare Miquel el
dilluns 23 (19 h), la vetllada Songs of Times
Square,  amb  música americana del segle XX,

el divendres 20 (21.30 h),  a la parròquia de
Santa Magdalena, La Nit dels cremats, el dis-
sabte 21 (21.30), als jardins Pons i Termes,  el
concert de les bandes infantil i adulta de
l’Escola Municipal de Música d’Esplugues (diu-
menge 22, 12.30 h) a Can Tinturé, i la Fira del
Llibre i de la Rosa, el dilluns 23 d’abril (d’11 a
20 hores) a la plaça Santa Magdalena. 

Amb la voluntat de mantenir viva la tradi-
ció entre els més menuts, s’han programat al-
gunes activitats, com dues escenificacions de
La llegenda de Sant Jordi (pl. Gandhi i rbla. V.
Mercè), un taller de confecció de contes (als jar-
dins del Casal de Cultura) i la realització de l’a-
nomenat llibre-joc (al costat de la Biblioteca P.
Miquel), expressament destinats als infants. 

S’està preparant un
extens programa d’actes
per celebrar a tota la
ciutat el dia del llibre 
i de la rosa

La Fira del Llbre i de la Rosa, a la plaça Santa Magdalena,  serà una de les activitats
centrals de la celebració de Sant Jordi a Esplugues, el 23 d’abril

Un personatge caracteritzat com el patró de Catalunya
recorrerà a cavall alguns indrets de la ciutat per
explicar com va matar el drac i va salvar la princesa

Tramvia Metropolità
organitza un concurs de
relats breus

L’empresa Tramvia Metropolità SA,
que gestiona les línies del Trambaix, ha
convocat un concurs de relats breus sobre
el Tram, per fomentar i promoure la lliure
creació literària entorn d’aquest mitjà de
transport i de les ciutats per on passa. Els
relats seran en català o castellà, tindran
una durada fixada entre 500 i 1.000
paraules i el lema genèric al voltant del
qual s’ha convocat el certamen és
Històries al voltant del tramvia. Els quinze
millors relats seran inclosos en un llibre
del quals’editaran 5.000 exemplars, que
seran distribuïts en els mateixos tramvies.

Convocat el desè Saló
Estatal de Fotografia 
‘El Pont d’Esplugues’

L’Ajuntament ha aprovat les bases
de la desena edició del saló estatl de
Fotografia El Pont d’Esplugues, que
convoca el consistori espluguenc cada
dos anys. El saló manté les dues
categories de les darreres edicions: Tema
lliure i Esplugues. En la primera hi haurà
tres premis, dotats amb 500, 400 i 300
euros, mentre que per a la segona, l’únic
premi serà de 200 euros. Les imatges
presentades a concurs (un màxim de 6 en
el Tema lliure i un nombre indeterminat
pel que fa a l’apartat d’Esplugues) s’han
de presentar abans del 8 de juliol, a la
Secció de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament d’Esplugues (carrer Joaquim
Rosal, 3-5). El veredicte es farà públic el
mateix 8 de juliol, tot i que el lliurament
de premis i l’inici de l’exposició  de les 50
obres seleccionades es faran durant el
mes de setembre al Casal de Cultura.

El Grup d’Estudis participa
al RecerCat

El Grup d’Estudis d’Esplugues
participarà al RecerCat, una jornada de
cultura i recerca local dels territoris de
parla catalana que tindrà lloc el 21 d’abril
a Lleida, amb presentacions i taules
rodones al voltant del món d ela recerca
local, els projectes dels centres d’estudis i
les seves experiències en els diferents
àmbits territorials.
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El Museu Can Tinturé 
es consolida com un referent
en la vida cultural local
Durant 2006, 11.404 persones van gaudir de les
activitats organitzades al voltant del món de la ceràmica

El Museu Can Tinturé és ja tot un referent
dins de la vida cultural d’Esplugues. Tant pel fet
d’acollir la més important col·lecció de rajola
del país, la Salvador Miquel, com per promoure
activitats que ajuden a difondre el seu contingut
i altres àmbits ceramistes, el Museu està con-
tribuint de manera decisiva a recuperar el nos-
tre llegat ceramista. 

Un total de 4.233 persones van visitar Can
Tinturé i el recinte de la fàbrica Pujol i Bausis,
per conèixer-ne el contingut, i 2.191 més van
participar en les diferents activitats organitza-
des (xerrades, activitats familiars, tallers, por-
tes obertes, sortides...). A aquestes, cal sumar
les 4.980 persones que van visitar les exposi-
cions organitzades pel museu en el marc del
cicle El Museu al casal. Cal destacar especial-
ment l’exposició Taulells d’Onda a L’Havana. La
Rajoleta a l’Havana, que va ser vista per 3.170
visitants. Aquesta mostra va poder-se veure al
Casal de Cultura Robert Brillas la tardor passa-
da i va permetre comprovar el paral·lelisme
entre Es-plugues i altres ciutats amb passat ce-
ramista, com Onda (Castelló) i quines són les

peces produïdes a les dues ciutats —en el cas
d’Esplugues a la fàbrica Pujol i Bausis— que es
poden trobar al bell mig de L’Havana.

El Museu Can Tinturé està ubicat al carrer
Església i obre tots els matins, de dimarts a diu-
menge, de 10 del matí a 2 del migdia i les tar-
des de dimecres i dissabtes, de 4.30 a 8. L’últim
dissabte de cada mes l’entrada és gratuïta. 

El Museu està ubicat al carrer Església i té una exposició permanent de la col·lecció de ra-
jola de mostra Salvador Miquel

La casa d’en Fanguet
En Fanguet, el personatge de l’escu-

deller d’Esplugues creat a l’aixopluc de
Can Tinturé, és una de les grans aporta-
cions del Museu a la vida cultural i tradi-
cional de la ciutat. Ell encarna el nostre
passat ceramista i amb la seva participació
en actes culturals, sobretot lligats al
Nadal, contribueix a recuperar un dels va-
lors més ferms del nostre patrimoni histò-
ric. Per exemple, és el protagonista del
conte En Fanguet i els tres reis, editat per
l’Ajuntament el mes de desembre passat.  

Els estudiants del Joanot
estudien Esplugues a
través del temps

Esplugues a través del temps és el
títol d’un nou crèdit que realitzen aquest
curs estudiants de tercer de secundària de
l’IES Joanot Martorell. Amb ell, els
participants estudiaran l’evolució
d’Esplugues des dels anys 50 fins als
nostres dies. El crèdit s’emmarca dins del
projecte de diàleg intergeneracional
organitzat per Unescocat, Centre Unesco
de Catalunya, i la Fundació Viure i
Conviure. El crèdit pot apropar l’alumnat a
la història de la ciutat a partir de
l’entrevista amb gent gran del Club de
Jubilats Sant Jordi, del barri de la Plana (a
la foto, unes alumnes del Joanot després
de la seva conversa amb Pilar Mora, del
Club Sant Jordi), i la visita a lArxiu Històric
Municipal d’Esplugues i al recinte de la
Rajoleta. L’objectiu és conèixer els canvis
socials, urbanístics, patrimonials i
mediambientals viscuts en els darrers 60
anys.

El Ple aprova la
rehabilitació de les caves
Marguery, proposada pel
Grup d’Estudis

El Ple municipal va aprovar en la
sessió del mes de febrer  una proposició
del Grup d’Estudis d’Esplugues perquè es
porti a terme un estudi de rehabilitació de
les Caves Marguery i un pla perquè,
posteriorment a aquest arranjament,
aquest espai ubicat en el soterrani de
l’edifici del Casal de Cultura Robert
Brillas pugui ser visitat i s’hi puguin
portar a terme determinades activitats
públiques. La  proposició del Grup
d’Estudis va ser inclosa en l’ordre del dia
del Ple en virtut del que estableix el
Reglament de participació ciutadana.

IMATGE CEDIDA PER L’IES JOANOT MARTORELL
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Josep Escobar és un dels grans dibuixants
del segle XX al conjunt de l’Estat espanyol.
Creador de personatges com Zipi y Zape,
Carpanta, Petra o Toby, les seves històries van
fer riure i van entretenir diverses generacions
de la segona meitat del segle XX. L’exposició
Rebels amb causa, que es podrà veure al
Casal de Cultura Robert Brillas a partir del 18

d’abril (inauguració a les 7 de la tarda, amb la
presència del comissari de la mostra, Joan
Manuel Soldevilla) i fins al 27 de maig, vol ser
una aproximació a la trajectòria d’Escobar i se
centra especialment en la seva aportació més
coneguda, els seus còmics, tot i que també hi
ha referències  als seus altres vessants artís-
tics, el teatre, els dibuixos animats o la publi-
citat.

L’exposició es planteja com un recorregut
pels diversos personatges creats per Escobar.
No per tots, sinó tots aquells creats a l’empa-
ra de l’Editorial Bruguera, que formen part de
la memòria col·lectiva de molts ciutadans d’a-
quest país. Així, està dividida en sis apartats,
dedicats a repassar la trajectòria de l’autor i a
recordar quatre dels seus principals perso-
natges: els bessons Zipi y Zape, que tot i el seu
bon cor provocaven un terratrèmol allà per on

passaven; el rodamón Carpanta, que ho hau-
ria donat tot a canvi d’un pollastre ben cuinat;
Petra, una minyona per a tot que sempre que
podia enganyava la seva mestressa; i Toby, un
gos que es delectava pels ossos. Hi ha un sisè
apartat per recordar altres personatges d’Es-
cobar. La mostra del Casal, en què els més
grans podran recordar alguns dels personat-

ges de la seva infantesa i els menuts desco-
brir quins eren alguns dels personatges pre-
ferits dels seus pares i mares, estarà acom-
panyada d’activitats paral·leles, com una xe-
rrada amb Alfonso Borillo, l’espluguenc que
va crear l’abella Maya i altres personatges de
dibuixos animats (23 de maig, al Casal de
Cultura Robert Brillas, a partir de les 7 de la
tarda); un taller de còmic, de tres sessions per
saber les tècniques per fer dibuixos de còmic i
de manga (8, 15 i 22 de maig, a la Biblioteca
Pare Miquel, a partir de les 18.30 hores) i una
visita guiada a la mostra, amb els tècnics del
Museu Can Tinturé (9 de maig, a les 7 de la
tarda, al Casal de Cultura). 

L’Ajuntament recupera 
un altre arrambador
originari de Pujol i Bausis

Can Tinturé ja té un nou element al
seu fons artístic. Es tracta d’un
arrambador localitzat pel Museu d’Història
de Sabadell a la sala d’electrificació d’una
empresa tèxtil sabadellenca, Sucesora de
Cuadras y Prim Sociedad Anónima. Les
rajoles corresponen a un dels models que
l’Ajuntament té localitzades dins del
catàleg de Pujol i Bausis. Van ser
fabricades a La Rajoleta durant el primer
quart del segle XX. La bona relació entre el
Museu d’Història de Sabadell i Can Tinturé,
que l’any passat van celebrar
conjuntament una activitat anomenada
Coincidència insòlita,  ha permès la
recuperació d’aquest arrambador. 

Xerrada del Grup d’Estudis
sobre les tradicions de la
Pasqua

Dins del seu cicle Conèixer i estimar
les nostres tradicions, el Grup d’Estudis
d’Esplugues va celebrar l’1 de març un
acte per parlar de les tradicions al voltant
de la Pasqua: els rams i les mones. Com
és habitual, el conferenciant Joan Soler i
Amigó, tota una personalitat en el camp
de les tradicions, va fer una presentació
detallada dels costums i tradicions que
tenen lloc a la Setmana Santa, des dels
seus orígens fins a la celebració actual.
Per la seva banda, la convidada del mes,
Roser Flavià, va fer una demostració de
com es confecciona una palma. La
trobada del mes d’abril serà el dia 12,
amb un concert musical a càrrec d’un
grup d’acordionistes, contrabaix i bateria,
amb la Diada de Sant Jordi en l’horitzó
immediat.

La mostra es podrà veure al Casal de Cultura Robert
Brillas, dins del programa ‘El Museu al Casal’

Esplugues acollirà a partir 
de l’abril una exposició sobre
el dibuixant Josep Escobar

Imatge d’una vinyeta dei-
buixada per Escobar, creador
dels bessons Zipi i Zape  
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Professionals sanitaris
visiten els instituts per
assessorar els adolescents
El programa ‘Salut i Escola’ vol
promoure una vida sana i detectar
possibles conductes de risc 

Professionals de l’Institut Català de la Salut han iniciat aquest mes
de març, dins del programa preventiu Salut i Escola, una sèrie de visites
als tres instituts públics d’Esplugues (La Mallola, Severo Ochoa i Joanot
Martorell) per assessorar els adolescents a través d’accions de promoció
de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció als problemes re-
lacionats, preferentment, amb la salut mental, el consum de drogues,
d’alcohol o de tabac, la salut afectivosexual i els trastorns relacionats amb

l’alimentació. Les sessions que aquests professionals porten a terme s’a-
drecen a alumnes de tercer i quart d’ESO, amb edats compreses entre els
14 i els 16 anys. La previsió, però, és estendre-les, en un futur, a l’alumnat
de primer i segon de secundària.

Els continguts d’aquest ambiciós programa d’informació i de pre-
venció són diversos. En l’àmbit de la salut afectivosexual s’orienta els ado-
lescents en relació a la sexualitat responsable, la contracepció, les malal-
ties de transmissió sexual i els mètodes anticonceptius. Pel que fa a la
salut mental i al consum de drogues, alcohol i tabac, s’insisteix molt en la
importancia dels vincles i les relacions amb els amics, els educadors i les
famílies, l’autoestima, la imatge corporal, la tolerància a la frustració, la
promoció de l’exercici físic o la percepció del risc de consum de substàn-
cies que poden tenir efectes sobre el seu cos. En l’àmbit de la salut ali-
mentària, s’ensenyen hàbits alimentaris saludables.

El programa Salut i Escola també s’orienta cap a la detecció precoç
de senyals d’alarma que puguin ser indicadores d’un problema de salut
(abús de substàncies, trastorns alimentaris, afectius, de conducta o psi-
còtics i els comportaments  sexuals de risc). 

Sant Joan de Déu acull la I Jornada
d’humanització d’hospitals per a infants 

L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues va acollir el 9 de
març passat la I Jornada nacional d’humanització d’hospitals per
a infants. L’objectiu de la convocatòria era compartir idees creati-
ves i esbrinar com és possible crear un model assistencial que
permeti que els infants, encara que estiguin malalts, puguin con-
tinuar sent infants. Hi van participar experts procedents de
França, Bèlgica, Itàlia i Estats Units, a més de diversos responsa-
bles del mateix Sant Joan de Déu. 

Cicle de xerrades sobre els aliments al
Centre Cultural Josep Català i Soler

El Centre Cultural que la Fundació Josep Català i Soler té al
carrer Laureà Miró, a tocar del límit amb el terme municipal de
Sant Just acull aquests mesos una sèrie de xerrades sobre els ali-
ments, que ofereix Rodrigo Miró, químic i analista. S’obrí el 15 de
febrer amb Homeopatia i medicines alternatives, continuà amb
Envelliment i els aliments adients per retardar-lo (15 de març) i
continuarà amb Cafè, té i xocolates (19 d’abril, 8 del vespre).
L’última conferència prevista serà Aliments funcionals i equivalèn-
cies (17 maig, 8 del vespre).

‘Tots ens movem’ a Sant Joan de Déu
L’Hospital Sant Joan de Déu, que ha tingut un mes ben in-

tens, organitzà  una diada lúdica i esportiva, anomenada Tots ens
movem, una convocatòria oberta al públic en general per recapo-
tar recursos que permetin a tots els pacients de la Unitat
d’Amputats de l’Hospital fer-se les proves de moviment que ne-
cessiten per millorar la seva qualitat de vida. Amb l’activitat també
es volia conscienciar la societat en el sentit que els infants i ado-
lescents amb amputacions poden fer una vida normal com qual-
sevol altra persona.

IMATGE D’ARXIU

L’IES Severo Ochoa és un dels instituts públics d’Esplugues on es
porta a terme aquest programa 

IMATGE CEDIDA PER L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
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L’Ajuntament d’Esplugues fa de la prevenció de la salut i de la promo-
ció dels estils de vida saludables un dels eixos vertebradors de les seves
polítiques adreçades a les persones. Aquesta prevenció i promoció de la
salut  abasta tot el conjunt de la població, amb especial incidència de
col·lectius o àmbits que requereixen una atenció especial. 

La promoció de la salut i prevenció de malalties  entre la població en
general es porta a terme mitjançant l'educació sanitària. Entre els ob-
jectius, hi ha la disminució del consum de tabac, la promoció dels hàbits
saludables (alimentació, activitat física, tòxics) o la formació dels cuida-
dors de malalts grans amb demència o alzheimer. També es donen a
conèixer els recursos existents a la comunitat i s’informa de temes d’ac-
tualitat en matèria de salut, dels quals es fa partícip al conjunt de la po-
blació. Els últims anys s’ha fet un important esforç perquè el màxim de
persones possibles participessin en tallers de formació i habilitats en
prestació de primers auxilis, dirigits a diferents grups de població (pro-
fessorat, conserges, joves, agents de salut dels instituts, dones, pobla-
ció general, gent gran, familiars i cuidadors de persones amb disminu-
ció, responsables esportius, etc).    

Amb la promoció de la salut i la prevenció de malalties mitjançant
l’educació sanitària, es vol proporcionar als diferents sectors de pobla-
ció la informació necessària i actualitzada vers els principals factors de-
terminants de salut; sensibilitzar la població vers la importància de l’au-
tocura com a eina de prevenció i promoció de la seva pròpia salut; pro-
porcionar els coneixements necessaris per adoptar hàbits de conducta
saludables i facilitar espais de reflexió, diàleg, anàlisi i informació dels
temes de salut. Com s’ha dit, hi ha sectors de la població envers els
quals hi ha una atenció especial, des del punt de vista preventiu.

Programa de salut per a persones amb
disminució 

Respecte a les persones amb disminució, se’n vol afavorir el benes-

tar físic i psíquic, a fi de fomentar l’autonomia de les persones amb dis-
minució, l’alimentació equilibrada i la cura del propi cos (salut bucoden-
tal, nafres, pell i fàneres, etc). També permet mantenir un nivell físic i
mental òptim d’acord amb la seva disminució. 

Programa de salut escolar 
La població escolar és un dels principals objectius d’aquesta tasca

municipal preventiva. Entre altres qüestions, es fa un seguiment de l'es-
tat de les vacunacions de la població infantil, se sensibilitza els alum-
nes, pares i mestres del seu paper com a agents de salut a la població
infantil i es dóna suport tècnic i logístic a les escoles en temes de salut.
Hi ha una atenció especial a la salut bucodental (s’augmenta la resis-
tència de la dent mitjançant la pràctica periòdica del glopeig de fluor a
l'escola i s’afavoreix la disminució del consum d'aliments amb alt con-
tingut de sucres refinats), amb activitats com els glopeigs de flúor:
alumnes d’educació infantil i les activitats de promoció de l’alimentació
saludable, i a l’estat de vacunació dels escolars, amb un seguiment de la
cobertura de la vacunació dels escolars fet per les ABS d’Esplugues. 

El Programa d'educació per a la salut a l'escola té com a objectiu la
prevenció de malalties i promoció de la salut dels escolars d’Esplugues
mitjançant l'educació sanitària. En l’àmbit de les escoles bressol, l’aten-
ció és per a la higiene, l’alimentació, la prevenció d’accidents i els pri-
mers auxilis. A  primària, a més d’aquests quatre conceptes, s’hi afegeix
la preocupació al voltant de la higiene bucodental. A  secundària i batxi-
llerat, tot canvia. La preocupació és per als hàbits i els trastorns alimen-
taris, el consum de tabac, alcohol i drogues il·legals; la sexualitat, afec-
tivitat, contracepció, malalties de transmissió sexual i sida; la prevenció
dels accidents de trànsit i els primers auxilis.

Programa de salut per a dones
El programa de salut per a dones té com a objectiu la promoció de la

Val més prevenir...
Diversos programes promouen els estils de vida saludables, per prevenir les
malalties i tenir una ciutat sana, amb accions adreçades a diferents col·lectius

Imatge de la marató de donació de sang de l’any passat, al CEIP Isidre Martí

IMATGE D’ARXIU Amb la col·la-
boració de Creu
Roja, s’han por-
tat a terme cur-
sos de primers
auxilis per a dife-
rents col·lectius
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salut i prevenció de malalties  mitjançant l'educació sanitària a les
dones. Amb aquest programa, es vol facilitar els coneixements sufi-
cients  perquè la dona com a cuidadora habitual dels membres de la
seva família pugui adoptar hàbits i conductes saludables, i realitzar els
primers auxilis; possibilitar espais de reflexió, diàleg, anàlisi i informa-
ció dels temes de salut i donar a conèixer els recursos existents a la co-
munitat.

Gràcies a aquest programa, d’un contingut molt extens, les dones
poden tenir un coneixement més proper de l’autoestima, la salut men-
tal, l’estrès, la depressió, la relaxació i l’alimentació equilibrada. També
reben informació de consum, salut i sexualitat, la menopausa, la pre-
venció del càncer genital i mamari, la prevenció d’accidents a la llar i de
les malalties cardiovasculars.

Programa de salut per a gent gran i per a joves
El programa de salut per a la gent gran vol fomentar l’autonomia de

les persones a partir d’una edat avançada, l’alimentació equilibrada i la
cura del propi cos; mantenir el nivell cognitiu; prevenir els accidents a la
llar o els cops de calor. També es fomenta la vacunació de la grip.

Entre els joves, la prevenció de la salut té l’objectiu d’afavorir canvis
d'actitud de la població jove vers les conductes de risc.

Prevenir l'embaràs d’adolescents, les malalties de transmissió se-
xual i la SIDA; desmitificar els conceptes erronis; detectar i assessorar
de les possibles disfuncions sexuals; promoure en la població femenina
una conducta preventiva de la patologia genital, promoure alimentació
equilibrada; prevenir l’abús d’alcohol i drogues o els accidents de tràn-
sit,  fomentar l’ús del casc són preocupacions que el programa afronta.

Prevenció de la sida
L’Ajuntament també desenvolupa un programa específic, de preven-

ció de la sida, per evitar els nous contagis. La informació i sensibilització
d’aquesta malaltia, la desmitificació de conceptes erronis, la informació
de les formes de contagi i de les mesures preventives i promoure l’ús
correcte del preservatiu són els eixos del programa. 

Darrerament, s’ha fet un esforç
important per formar persones perquè
sàpiguen com actuar en casos 
de primers auxilis

El consistori vetlla per la
seguretat alimentària

L’Ajuntament fa un control sanitari exhaustiu de la distribució i
subministrament d’aliments, begudes i altres productes directa-
ment o indirectament relacionats amb l’ús o consum humà, així
com dels seus mitjans de transport, per prevenir els riscos sanita-
ris relacionats amb el consum d’aliments. Els controls sanitaris
abasten els establiments comercials minoristes dels diferents
sectors alimentaris; els mercats municipals sedentaris i no se-
dentaris, el transport d’aliments dins el terme municipal i  els es-
tabliments de restauració (restauració col·lectiva social i comer-
cial). L’any 2006 es va registrar un increment més que considera-
ble del nombre d’anàlisis realitzades, amb un total de 483.

El cicle de xerrades sobre
salut mental al Baix Llobregat
arriba a Esplugues 

El cicle de xerrades sobre salut mental al Baix Llobregat va ce-
lebrar una activitat pública a Esplugues el 15 de març passat, al
Casal de Cultura Robert Brillas. La dinàmica familiar davant de
les malalties mentals va ser el títol de la conferència pronunciada
per la doctora Sacramento Mayoral, psiquiatra del Centre de Salut
Mental del Prat. 

La xerrada era la cinquena d’una sèrie de nou que l’Associació
de Familiars de Malalts de Salut Mental ha inclòs dins d’aquest
cicle, en què s’aborden tota una sèrie de qüestions que preocupen
a les persones que tenen un malalt de salut mental a la vora. La
problemàtica familiar, la dosificació de medicaments, les funda-
cions, la llei de dependència o el Programa Respir són algunes de
les qüestions que configuren el contingut de les sessions. 

L’Associació, que té com a principals objectius la protecció de
les persones que pateixen una malaltia mental residents al Baix
Llobregat, i la defensa, promoció, desenvolupament dels seus
drets i també l’assessorament dels seus familiars, també porta a
terme altres activitats per aprendre a entendre millor la malatia
mental i troba recursos personals per poder optimitzar la rehabili-
tació dels familiars –sessions d’autoajuda-. L’Associació també
col·labora amb les autoritats, organismes i organitzacions públi-
ques o privades en la millor evolució i tractament de les persones
afectades.

La Fira de la Salut és una de les activitats sensibilitza-
dores més importants

IMATGE D’ARXIU IMATGE D’ARXIU
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ATENCIÓ A LA GENT

Les persones amb discapacitat psíquica són objectiu d’una atenció
especial per part de les politiques socials de l’Ajuntament. Aquesta ten-
dència, que no és nova, s’ha accentuat darrerament, amb la creació de
dues llars residències, Can Vidalet i Fundació Finestrelles, i la potencia-
ció del Taller Ocupacional i el Centre Especial de Treball  de Proa i del
Servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Finestrelles, ara en una
nova seu.

Durant 2006 es van inaugurar els dos centres residencials per a
gent amb discapacitat psíquica a Esplugues. Es tracta de la Residència
Can Vidalet, situada al carrer Pau Picasso, una llar que substitueix la llar
personal, amb 16 usuaris, i de la llar-residència de la Fundació
Finestrelles, al carrer Sometents, que supleix la que la mateixa entitat
tenia  al barri que li dóna nom. Té places per a 24 persones, a més de
quatre del servei de Respir, que permet una estància temporal de perso-
nes que són cuidades per les seves famílies i que possibilita que aques-
tes puguin respirar (d’aquí la seva denominació), durant uns dies.

El desenvolupament personal i laboral és l’objectiu dels serveis de
la Fundació Proa, a l’avinguda de La Miranda, i al Servei de Terapia
Ocupacional de la Fundació Finestrelles.

El Taller Ocupacional de Proa es destina a persones adultes amb
discapacitat, amb un grau superior al 65 per cent. L’objectiu és que les

L’Ajuntament promou
l’atenció a les persones
amb discapacitat psíquica

Ha promogut dues llars
residencies i fomenta
el desenvolupament
personal i laboral 
de més d’un centenar
d’assistits 

Assistits i assistides de Proa al Centre Especial de Treball
que té a l’avinguda Miranda, on fan una feina productiva amb
la finalitat d’assegurar-los un lloc de treball remunerat

persones assistides siguin el més autònomes posible i vol facilitar, mi-
jançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, la seva máxi-
ma integració social. Ara té 48 usuaris. El Centre Especial de Treball té
com a finalitat principal que les persones assistides hi facin una feina
productiva amb la finalitat d’assegurar-los un lloc de treball remunerat.
A més, els presta serveis d’ajustament personal i social. L’objectiu d’a-
questa integració és aconseguir la seva realització personal, laboral i
económica. 

Pel que fa al servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació
Finestrelles, compta en aquests moments amb 48 places.

Ajut a les entitats
L’atenció a les persones amb discapacitat inclou també suport a les

entitats que les representen (Proa, Fundació Finestrelles, Esplugues
sense Barreres, AIDED) i la possibilitat de portar a terme activitats de
sensibilització (xerrades, jornades populars, l’edició d’un conte que pro-
mou AIDED...) i de lleure, tant les que s’adrecen al conjunt de la població
com algunes d’específiques per a aquest col·lectiu. Per exemple, fa pocs
mesos, assistits de Proa i de la Fundació Finestrelles van poder anar a
una jornada d’iniciació a la hípica, una experiència personal que encara
recorden els que hi van participar. 

IMATGE D’ARXIU
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La celebració del 8 de març dóna veu
a les dones d’Esplugues
Una trentena de ceramistes participen a la mostra ‘Dones del món’, exposada al
Casal de Cultura Robert Brillas amb motiu del Dia internacional de la dona

Les associacions de
Dones del Gall, la Plana i
Can Vidalet van participar
activament en la
programació reivindicativa

La celebració del 8 de març, Dia internacio-
nal de la dona, ha durat a Esplugues pràctica-
ment tot un mes. La commemoració d’aques-
ta efemèride reivindicativa va tenir lloc amb la
voluntat de donar veu a les dones de la ciutat.
D’aquí que el programa d’actes portava el títol
genèric de Les veus de les dones d’Esplugues,
que expressa l’objectiu que l’important paper
que juguen les dones en la nostra societat es
tradueixi en un reconeixement real i en una
igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania.

L’exposició Dones del món, amb peces ce-
ràmiques realitzades per una trentena d’artis-

tes catalanes, entre les quals hi havia l’esplu-
guenca Carme Gené, va obrir el programa
d’actes, l’1 de març. La mostra era organitza-
da per l’Associació de Ceramistes de Catalu-
nya i Amnistia Internacional, amb l’objectiu de
“ser un encoratjament per respectar els drets
bàsics de l’ésser humà i de les dones en parti-
cular”, segons es deia en el fullet de presen-
tació de la mostra. En el marc d’aquesta ex-
posició, Amnistia Internacional va organitzar
la conferència Les nenes soldat i els conflic-
tes armats, a càrrec d’Alfons Borgoñoz. 

El dia central d’aquesta commemoració va
ser, com no podia ser d’una altra manera, el 8
de març, Dia internacional de la dona, amb
una festa esportiva, l’organització d’un espai
d’expressió lliure a la plaça Santa Magdalena i
la realització d’un sopar, a l’hotel Abba Gar-
den, amb 195 participants. El Consell Munici-
pal de les Dones es va adherir a un manifest

reivindicatiu, que aquesta revista reprodueix
de manera íntegra, que va ser llegit davant de
la plaça Santa Magdalena (12 del migdia) i en
el començament del sopar.

Les associacions de dones del Gall, de La
Plana i de Can Vidalet-El Taller van participar
de manera decisiva en la commemoració del 8
de març. El Gall va organitzar una sessió de
cine fòrum i una conferencia sobre les conse-
qüències de l’incompliment de les sentències
de separació i divorci; la Plana, una conferèn-
cia sobre els drets de les dones després del di-
vorci; i Can Vidalet-El Taller una xerrada sobre
l’estrès femení. També hi va haver un taller
sobre la relació afectiva de pares i mares amb
els seus fills i filles, a la Biblioteca Pare Miquel,
una conferència sobre matrimoni i violència, a
l’edifici La Masoveria de Can Tinturé, i tres ses-
sions de narració de contes, dues a la
Biblioteca i una al Museu. 

Algunes imatges dels actes commemoratius del Dia de les dones. A baix, a l’esquerra, l’alcaldessa amb les presidentes de les tres associa-
cions de dones de la ciutat
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Esplugues vol ser una ciutat que promogui la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes. I considera que la millor manera per aconseguir-
ho és portant a terme una sèrie de polítiques actives i de suport a la po-
blació femenina, amb especial incidència en aquells àmbits en què les
dones han patit més les desigualtats. L’assessorament, la participació
en la vida pública, la incorporació al mercat laboral i la prevenció i pro-
tecció de les  víctimes de la violència de gènere i dels seus fills i filles
són aspectes que preocupen a l’Ajuntament i que es miren de solucionar
amb mesures, serveis i polítiques de suport.

Des de fa alguns anys, funciona a Esplugues l’assessoria jurídica per
a dones, un servei d'orientació, assessorament i informació individualit-
zada que es presta gratuïtament amb el suport de la Federació de Dones
per a la Igualtat del Baix Llobregat i de la Diputació de Barcelona. Els
motius de consulta poden estar relacionats amb situacions diverses:
àmbit familiar (divorci, separació, règim econòmic, parelles de fet, drets
i deures respecte a la descendència, maltractaments físics i/o psíquics),
l'àmbit laboral (discriminació, assetjament, drets...) i l’àmbit social (mal-
tractaments, recursos institucionals i associatius). 

La participació de les dones s’ha entès, des de fa anys, com una de
les principals eines per eradicar els clixés masclistes presents en molts
sectors de la població. L’òrgan que durant anys ha vehiculat aquesta vo-
luntat participativa ha estat el Consell de les Dones, que és un element
clau per desenvolupar polítiques d'igualtat de gènere consensuades.
Les campanyes de sensibilització contra la violència masclista, els ta-
llers de salut i les activitats al voltant del 8 de març, entre d'altres, són
alguns exemples. Amb el suport a les tres entitats de dones existents (el
Gall, la Plana i Can Vidalet-El Taller), l’Ajuntament també fomenta la
participació de les dones a la vida associativa. La voluntat municipal de
fomentar la intervenció de les dones i que les seves  visions i opinions es
facin visibles i es tinguin en compte ha fet un nou pas endavant amb l’e-

laboració  de l’anomenada auditoria de gènere, amb la qual es farà un
diagnòstic de la situació i de les necessitats futures del municipi, vistes
des de la perspectiva de les dones. A més, s’ha obert un procés partici-
patiu molt potent, que es troba en ple desenvolupament i que farà possi-
ble que l’Esplugues del futur estigui pensada, també, per les dones.
Perquè s’entén que la igualtat d’oportunitats no serà completa si real-
ment la ciutat que gaudim tots i totes no està pensada també des de
l’òptica femenina (vegeu pàgina 40).

Un altre àmbit en què les dones tenen especials dificultats perquè
se’ls reconegui la importància del paper desenvolupat és el laboral.
Sous inferiors, horaris difícils de compatibilitzar, llocs de treball menys
qualificats... són encara una rèmora perquè elles també es puguin in-
corporar amb garanties i igualtat d’oportunitats  al mercat laboral. Per
això, són un objectiu molt concret de les polítiques ocupacionals, amb
activitats formatives especials, com tallers ocupacionals o cursos d’ini-
ciació o perfeccionament de les tecnologies de la informació i la comu-
nicació. 

La violència de gènere
La violència de gènere és, evidentment, una altra de les preocupa-

cions municipals. Tots els treballs desenvolupats els darrers anys van
culminar el novembre de 2005 amb l’aprovació  del protocol i circuit per
a dones víctimes de violència de gènere en l'àmbit familiar, que repre-
senta una eina clau per detectar, atendre i derivar adientment les ne-
cessitats en aquest àmbit. Per completar l’atenció a les dones agredi-
des, l’Ajuntament té a disposició d’aquestes persones un conjunt inte-
gral d'ajuts per a dones en situació de violència i els seus fills i filles. El
suport econòmic per al lloguer d'habitatge o per a la integració en re-
cursos municipals, entre d'altres, són alguns dels exemples (vegeu El
Pont 152). 

Per la igualtat d’oportunitats
L’Ajuntament i la societat civil treballen per fer d’Esplugues una ciutat en què no hi
hagi  cap tipus de discriminació envers les dones

Una dona d’Esplugues va pre-
guntar-se quan s’haurà d’esperar
per aconseguir la igualtat en el ta-
ller d’expressió lliure per a dones
celebrat el 8 de març passat



L’exjugador del Barça, Ferran Olivella, al
Club Sant Jordi

El Club Sant Jordi de la Plana va rebre la visita, el 28 de fe-
brer, de l’exjugador del FC Barcelona Ferran Olivella, un dels mi-
llors defenses que han jugat a l’equip blaugrana al llarg de la histò-
ria. Els socis del Club Sant Jordi van poder participar en un debat
sobre el passat, el present i el futur del Barça i del futbol. Integrants
de la Penya Barcelonista L’Avenç van acompanyar Ferran Olivella
durant la seva estada a Esplugues. D’altra banda, el Club Sant Jordi
va acollir el dia 22 de març una xerrada sobre la relació entre l’en-
velliment i l’alimentació.

Curs de primers auxilis per a gent gran

Un total de 40 persones van participar en un curs de primers
auxilis per a gent gran, organitzat per la Creu Roja d’Esplugues i
promogut per l’Ajuntament. Els continguts van ser consells de com
reaccionar davant d’una situació d’emergència; com actuar en
casos de caigudes i fractures, cremades, cops i ferides o ennuega-
ments i com fer una reanimació cardiopulmonar. També es van fer
unes pràctiques.
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Gran festa d’inauguració
dels jocs per a la gent
gran al parc dels Torrents
S’instal·laran dues àrees més  als
parcs de Can Vidalet i Pou d’en Fèlix

Unes dues-centes persones van participar a la festa que es va cele-
brar el 27 de febrer per estrenar la zona de jocs  per a la gent gran que
s’acaba d’instal·lar al parc dels Torrents. Aquestes persones, partici-
pants habituals del programa d’activitat  física a les instal·lacions espor-
tives municipals d’Esplugues, van poder intervenir en els diferents jocs
organitzats pels monitors del programa sociocultural de la gent gran i
participar posteriorment en una masterclass d’aeròbic. Paral·lelament,
i en grups reduïts, van anar provant la zona de jocs i els van informar de
quin tipus d’exercicis s’hi poden fer.

L’alcaldessa va aconsellar a tots 
els presents que facin exercici 
per trobar-se millor 

Aquest espai lúdic és un circuit de salut format per diferents mòduls
d’activitats que formen un recorregut que permet treballar les facultats
físiques i sensorials de les persones usuàries. 

A la inauguració hi van assistir l’alcaldessa, Pilar Díaz,  la tinenta d’al-
calde i  presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Sociocultural i Cohesió
Social, Immaculada Cano, i el regidor d’Esports, Carles Ginés. L’alcal-
dessa, que va poder parlar amb molts participants de manera distesa,
va aconsellar als presents que estiguessin en forma, perquè això contri-
bueix a millorar la qualitat de vida, i va anunciar que molt aviat s’ins-
tal·laran dues zones més com aquesta, al parc Pou d’en Fèlix i al parc
de Can Vidalet.  

GENT GRAN

Cicle de tallers ‘La vida a certa edat’ al
Centre Municipal Puig Coca

El Centre Municipal Puig Coca ha acollit durant el mes de març
el cicle  La vida a certa edat, conduït per Anna Hernández, amb una
sèrie de tallers adreçats a la gent gran d’Esplugues. Els objectius
d’aquesta activitat són promoure el desenvolupament de la persona
gran; desmuntar estereotips erronis de l’envelliment; potenciar els
hàbits de vida sana; treure el millor que cada persona porta a dins
seu;  crear un nou projecte de vida i fomentar les relacions socials.
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L’atenció a la gent gran i la millora de la seva qualitat de vida són els
principals objectius d’un conjunt de serveis i activitats que l’Ajuntament
ha posat en marxa els darrers anys, adreçats a les persones grans de la
ciutat, preferentment de més de 65 anys. Serveis com la teleassistència,
l’atenció domiciliària o el menjador i la bugaderia social s’han creat, mi-
llorat o potenciat, per aconseguir que aquestes persones estiguin el
màxim de temps possible en el seu entorn social i familiar.

Teleassistència
Un total de 184 persones són actualment beneficiàries de la teleas-

sistència, un servei preventiu d'atenció domiciliària, immediata i perma-
nent, per a l'atenció de les persones grans i/o discapacitades, que actua
davant qualsevol tipus de necessitat, proporcionant i facilitant els recur-
sos necessaris per a la seva resolució. En la majoria de casos (181) els
beneficiaris són persones més grans de 65 anys. 

És un servei que dóna resposta a les creixents necessitats d'atenció a
les persones grans i/o dependents que viuen soles, o passen soles la
major part del dia i són susceptibles d'algun risc derivat de factors d’e-
dat, de fragilitat o dependència.

Aquest servei permet que l'usuari sigui connectat via telefònica a una
central d'alarmes i estar en contacte verbal amb un centre d'atenció
gestionat per professionals, els quals asseguren una resposta adient a
qualsevol tipus d'emergència.

Ajut a domicili
Un dels serveis d’atenció a la gent gran que més ha crescut en els

darrers anys i en què l’Ajuntament hi ha parat una atenció especial ha
estat el d’ajut a domicili (SAD), un servei que té com a finalitat atendre
necessitats bàsiques  a persones i/o famílies  que estan mancades d’au-
tonomia,  o tenen dificultats de desenvolupament o d’integració social.
El servei és prestat per treballadores familiars, bàsicament a la llar de
les persones ateses

La prestació que reben les persones que se’n beneficien és diversa, i
abasta tant l’atenció personal com l’ajut a la llar i el suport social i fami-

liar, segons els casos. En atenció personal, les treballadores tenen cura
de la higiene corporal, del control de tractaments mèdics i d’alimenta-
ció, de l’ensenyament d’hàbits i conductes saludables, així com de l’a-
companyament fora de la llar. L’ajuda a la llar consisteix en ajudar en
l’ordre i la cura de la llar i en l’administració econòmica. El suport social
i familiar facilita la relació de la persona assistida amb l’entorn.  L’any
passat se’n van beneficiar 225 persones.

Juntament amb l’ajut a domicili, l’Ajuntament dóna la possibilitat a
les persones d’Esplugues que els puguin necessitar de ser usuàries
d’una sèrie de serveis que els poden fer la vida més fàcil. 

El servei d’àpats a domicili és un d’aquests serveis complementaris i
de suport a l'atenció domiciliària. Proporciona el dinar a domicili a les
persones que, per la seva edat i/o condicions sociosanitàries, no estan
capacitades per cobrir les seves necessitats bàsiques en qüestió d'ali-
mentació i nutrició 

Aquest servei ofereix portar àpats al domicili de les persones grans
que tenen dificultats per fer-se el menjar o per desplaçar-se a un men-
jador. Es va crear l’any 2005 i durant l’any passat es van distribuir 1.630
àpats. 

Una altra possibilitat és el menjador social, que proporciona àpats,
de forma temporal, a persones i/o famílies. L’objectiu del servei és asse-
gurar l’alimentació bàsica i l’atenció social. Aquest servei proporciona
un àpat variat i equilibrat a les persones que presenten dificultats per
preparar-se, elles mateixes, els àpats de manera continuada. També
proporciona un espai de relació social i la possibilitat d’incorporar-se a
les activitats diàries del Centre de Dia. Es  presta al Centre de Dia el
Xiprer i al Centre de Dia Can Vidalet.

També existeix el servei de bugaderia, igualment  complementari i de
suport a l'atenció domiciliària. Està destinat especialment a persones
grans, malaltes o discapacitades, en situació de marginalitat social i fa-
mílies que puntualment necessitin aquests serveis 

Ofereix el rentat de la roba a persones que, per les seves circumstàn-
cies socioeconòmiques o de manca d'habitatge o subministraments, no
poden disposar d’una rentadora pròpia.  

Gent gran, gent important
Amb els serveis de teleassistència i d’ajut a domicili, es prioritza que les persones
grans estiguin el màxim de temps possible en el seu entorn social i familiar

Una beneficiària de
la teleassistència

El menjador social garanteix l’alimentació bàsica a persones que
no poden preparar-se el dinar de manera continuada
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dir entre les activitats periòdiques, són aquelles de caire permanent
amb grups de persones que setmanalment assisteixen a classe durant
un període de nou mesos (octubre a juny), l’aula cultural i l’aula d’activi-
tat física. L’aula cultural compta amb els taller d’alfabetització i cultura
general, de teatre, de literatura, de memòria i d’estimulació cognitiva i
d’informàtica i amb el projecte I tu per què no?. Per la seva banda, l’aula
d’activitat física inclou gimnàstica, gimnàstica suau, aeròbic i activitats
musicals. A més, hi ha tot un seguit d’activitats puntuals, com de la
Setmana de la gent gran, sortides culturals de migdia, el torneig entre
esplais, un recital de poesies per Sant Jordi, el Carnestoltes, la festa de
Nadal, representacions teatrals, xerrades i caminades. L’any 2006 hi van
participar 5.094 persones a les diferents activitats de dinamització per a
la gent gran.  

Mes de 5.000 persones van participar en
el programa de la gent gran l’any 2006
Les persones grans d’Esplugues 
van poder intervenir en tallers
d’aprenentatge, l’aula cultural 
o activitats de manteniment físic,
desenvolupats en esplais, centres
municipals o instal·lacions esportives

A Esplugues hi ha quatre centres 
de gent gran de titularitat pública: 
els esplais municipals de Can Clota, 
el Gall i Centre-La Plana i el Casal de
Gent Gran de Can Vidalet

L’Ajuntament d’Esplugues dedica una part dels serveis destinats a
la gent gran a atendre les seves necessitats formatives i de lleure. Els
mitjans són dos: el manteniment de tres esplais municipals i l’existència
de l’anomenat programa  d’animació sociocultural, que inclou un conjunt
d’activitats amb les quals es vol dinamitzar aquest col·lectiu.

Els objectius del servei són afavorir els vincles de relació i potenciar
el moviment associatiu entre la gent gran, oferint espais d’esbarjo i de
relació, i arribant al màxim nombre de persones .

Activitats diverses
El programa ofereix activitats diverses, d’acord amb els interessos de

les persones grans. Les activitats que inclou el programa es poden divi-
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800 personas de Esplugues
se benefician de la tarjeta
rosa del transporte

800 personas de Esplugues de 62 años o más han recogido la tarjeta
rosa correspondiente al año 2007. Este documento les permite el acce-
so gratuito o a un coste menor del establecido en las tarifas oficiales al
transporte público (metro, autobús y tranvía). 

En todos los municipios del Área Metropolitana de Barcelona, la uni-
versalidad del transporte gratuito o rebajado se establece a partir de los
65 años, en función de los ingresos de cada persona o de la unidad fa-
miliar. Sin embargo, desde 2001, las personas de 62, 63 y 64 años em-
padronadas en Esplugues son también beneficiarias de estos descuen-
tos. Tanto entre las personas de más de 65 años como entre las que tie-
nen a partir de 62 años, la concesión de la tarjeta está supeditada a los
ingresos propios o de la unidad familiar, que no pueden superar una

La obtención de este carnet se supedita
a que los ingresos propios o de la unidad
familiar no superen un nivel concreto

cantidad determinada.
El coste que supone entregar la tarjeta rosa a las personas de este

tramo de edad es asumido por el Ayuntamiento de Esplugues. El con-
sistorio también gestiona ahora la entrega de las tarjetas rosas. A prin-
cipios de año los beneficiarios debieron dirigirse por primera vez a los
puntos de atención al ciudadano (casa consistorial, edificio Molí y Policía
Local) para recoger su tarjeta rosa, algo que tendrán que hacer cada
principio de año.  

El Ayuntamiento destina el
0,8 por ciento de sus
ingresos a solidaridad
Subvenciona proyectos con el Tercer
mundo y colabora con el Fons Català
per al Desenvolupament

El Ayuntamiento de Esplugues destinará este año, por cuarto conse-
cutivo, el 0,8% de sus ingresos propios a trabajar por la solidaridad y la
justicia social en el mundo. El de nuestra ciudad es de los pocos consis-
torios que no sólo cumplen la demanda de diferentes movimientos so-
ciales, a nivel internacional, que las administraciones destinen un 0,7
por ciento de los ingresos mencionados a cooperación con el Tercer
Mundo, sino que supera esa barrera.

Este 0,8 por ciento se traduce en una aportación de 147.650 euros,
se destina a proyectos que presentan las más de quince entidades soli-
darias de Esplugues (que colaboran con organizaciones de África, Asia,
América Latina y Europa del Este), a responder a emergencias humani-
tarias, que suelen ser motivadas por conflictos bélicos o por desastres
humanitarios; a colaborar con el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, que desarrolla proyectos de gran envergadura; o a
realizar acciones de sensibilización hacia la población de Esplugues.

Por otra parte, el Ayuntamiento tiene desplegados una serie de
mecanismos para asegurar la buena integración de las personas recién
llegadas a Esplugues y lograr la igualdad de oportunidades entre toda la
ciudadanía.  

IMATGE CEDIDA PER ACAPS-ESPLUGUES
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Orlando Pineda, coordinador de la Asociación de Educación Popular
Carlos Fonseca Amador de Nicaragua,  estuvo el pasado 25 de febrero en
Esplugues. Orlando Pineda fue recibido en Esplugues por la Comisión de
Solidaridad La Mallola y por una representación del equipo de gobierno
(foto), la teniente de alcalde y concejal de Solidaridad, Immaculada Cano,
y el concejal de Educación, Lorenzo Palacín. 

Surten dos camions amb cinc
tones d’aliments per al Sàhara

Dos camions, amb cinc tones d’aliments per ajudar el poble
sahrauí van sortir el 28 de febrer passat d’Esplugues. Eren dos ve-
hicles que formaren part de la Caravana catalana d’ajut al poble
sahrauí, amb llenties, sucre i oli aportats per l’Ajuntament d’Es-
plugues, el Rotary Club de la nostra ciutat, MACSER, l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí de la nostra ciutat, el notari Miguel
Ángel Rodríguez Barroso i un nombre indeterminat d’entitats i
particulars anònims que van voler participar, des de comença-
ments d’any, en una campanya de recollida a nivell ciutadà. El co-
miat dels dos camions el van fer l’entitat promotora de la iniciati-
va, Amics del Poble Sahrauí d’Esplugues, i la tinenta d’alcalde i re-
gidora de Solidaritat i Cooperació, Immaculada Cano.

Organitzat un acte sobre les
‘Maquilas’ de Nicaragua a la
Biblioteca Pare Miquel 

La sessió bimensual del Consell de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament  del  22 de febrer va esdevenir un acte divulga-
tiu sobre la lluita sindical d’un grup de treballadors i treballadores
de les Maquilas a Nicaragua, en defensa dels seus drets. Hi van
intervenir Toni Mora, de la Fundació Pau i Solidaritat, i Emma
Izaola, de la Fundació Josep Comaposado. L’acte, que va incloure
la projecció d’un documental, explicava la situació de les Maquilas,
unes empreses que s’ubiquen a les zones franques de Nicaragua,
que tenen uns grans beneficis (no paguen impostos, els empleats
i empleades tenen uns sous ínfims...) i que s’acullen a una política
industrial que, segons els ponents, no és gens bona per a la po-
blació.

Durante 2007, el Ayuntamiento y la Comisión de Solidaridad La
Mallola colaborarán con la AEPCFA con un proyecto relacionado con la
campaña Yo sí puedo, impulsada por el gobierno nicaragüense que ya se
ha desarrollado en un centenar de municipios y ha significado la alfabeti-
zación de 70.000 personas. 

El objetivo para este año es que haya más de 40 municipios sin
analfabetos en Nicaragua, entre ellos la capital, lo que convertiría a
Managua en la primera capital centroamericana libre de analfabetismo.
Orlando Pineda  vino a Catalunya, acompañado por rectores de universi-
dades nicaragüenses, para participar en unas jornadas educativas orga-
nizadas por la Universidad de Girona en las que pudieron coincidir con
varios colegas de centros universitarios españoles.  

El gobierno nicaragüense quiere que
Managua sea la primera capital
centroamericana sin analfabetos

Nueva presencia de
Orlando Pineda en
Esplugues
El Ayuntamiento y la Comisión de
Solidaritat La Mallola colaboran en la
campaña de alfabetización de
Nicaragua

IMATGE CEDIDA PER LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT LA MALLOLA
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Las bibliotecas Pare Miquel y La 
casi 300.000 mil personas al año
Las bibliotecas Pare Miquel y La Bòbila consolidan su papel de centros dinamizadores de

Las bibliotecas Pare Miquel y la Bòbila juegan un papel muy impor-
tante como centros dinamizadores de la cultura en Esplugues. Las cifras
de socios y visitas, unidas a los servicios que prestan y a las actividades
que llevan a cabo, avalan una trayectoria y un papel  que juegan desde el
mismo momento en el que abrieron sus puertas, en 1999. 

Las bibliotecas de antaño eran lugares de lectura y consulta de li-
bros. Ahora, este concepto ha cambiado. De entrada, el material de con-
sulta y de préstamo ha cambiado, pues los usuarios tienen a su disposición
libros, películas, diarios, revistas, CD de música y todo el mundo virtual a
través de Internet. Y además, son centros que acogen exposiciones, confe-
rencias, tertulias de clubes de lectura y sesiones de cuenta-cuentos e in-
cluso conciertos. Es decir, que quien quiera tener un contacto directo con
la cultura y el conocimiento únicamente tiene que acercarse a su biblioteca
más cercana, porque tiene un buen número de emociones aseguradas.

Biblioteca Pare Miquel
La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues hace las veces de biblioteca

central de la ciudad. Es por ello que está diseñada para dar servicio a los
cerca de 47.000 habitantes de la ciudad. En la actualidad cuenta con 12.175
socios y las cifras de utilización durante 2006 fueron más que significati-
vas: 143.167 visitantes; 30.149 usuarios de préstamo; 93.755 préstamos
realizados; 15.041 usuarios de Internet y Wi-Fi. El año pasado organizó un
centenar de actividades, con 3.580 asistentes. 

Su fondo documental es de 42.568 libros; 4.264 videos y DVD, 4686
CD de música y 1.295 elementos de soporte electrónico. Dos detalles que
destacaron el pasado año fueron el aumento del número de personas ma-
yores que utilizan los servicios de la Biblioteca y la naturaleza de los docu-
mentos más prestados: libros para aprender a leer, audiovisuales y libros
sobre la relación entre padres e hijos.

Cabe resaltar, igualmente, la implicación de esta biblioteca con el
tejido social de la ciudad, con su participación en el Año Mozart, organiza-
do por diferentes entidades y merecedor de un premio por parte del
Ministerio de Cultura, y en los Juegos Florales de Esplugues, que impulsa
conjuntamente con otras asociaciones culturales. También ha promovido
una decena de exposiciones organizadas por entidades e instituciones.
Por otra parte, presta un apoyo al sistema educativo de la ciudad, con se-
siones de formación de usuarios de la biblioteca y de la información a las
escuelas e institutos de la ciudad; la realización de un taller de la denomi-
nada Hora del cuento para los alumnos de Formación Profesional, rama

En ambos centros se pueden acceder a
toda la información y cultura del mundo:
libros, diarios, revistas, CD, DVD e
Internet. Además, organizan
exposiciones, conferencias y
presentaciones

IMATGES D’ARXIU

Los libros son uno de los principales reclamos de las bibliotecas. También la informàtica —en la fotografía del centro, unas usuarias en La Bòbila— y lo
—a la derecha, en la Pare Miquel— o conferencias
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educación infantil, del IES Severo Ochoa, con la participación de niños y
niñas de P5 del CEIP Lola Anglada; la organización de la conferencia Poner
límites en educación infantil (0-6 años), especialmente dirigida a los alum-
nos de FP, rama educación infantil. También organiza sesiones de La hora
del cuento, cuenta con dos clubes de lectura y realiza conferencias de ma-
nera periódica. También acoge, como no podía ser de otra manera, pre-
sentaciones de libros.

La Bòbila
La Biblioteca La Bòbila es un centro compartido con L’Hospitalet. Su

radio de acción en Esplugues abarca, fundamentalmente, los barrios de
Can Clota y Can Vidalet, que le aportan prácticamente la mitad de perso-
nas asociadas. Uno de sus principales méritos ha sido saber compaginar
prácticamente a la perfección su función de biblioteca de distrito  con la
de centro especializado en un ámbito concreto, en este caso  el género
negro, en el que se ha convertido en toda una referencia, incluso a nivel
internacional.

Durante 2007, tuvo prácticamente el mismo número de usuarios
que  la Pare Miquel: 143.601, aunque su cifra de personas asociadas es
superior, ya que cuenta con 16.703. 15.377 personas que acudieron a  la
biblioteca fueron usuarias de Internet y 27.485 hicieron uso del servicio de
préstamo, con 79.503 documentos cedidos de manera temporal. 

Como biblioteca especializada, la mayoría de actividades que impul-
sa tienen relación con su tema central, el género negro. En 2006 promovió

la realización de la exposición Detectius, els grans investigadors a la
novel·la negra i policíaca; coordinó los llamados Clubes de lectura para
jóvenes Flanagan, con la participación de diez institutos públicos de la ciu-
dad de Barcelona; y elaboró un nuevo servicio de dossier de prensa de au-
tores de novela negra y policiaca, consultable en la biblioteca y que al fina-
lizar el año pasado constaban de 175 dossiers y un total de 628 artículos.
Entre las actividades realizadas destacan las conferencias de Andreu
Martín, Francisco González Ledesma y la del especialista en novela negra
Xavier Coma. También hubo seis sesiones del Club de lectura de novela
negra y tres ciclos de cine negro. También acogió dos exposiciones.
Además, cuenta con un importante fondo de género negro y policiaco. 

Ajena a su especialización, una importante iniciativa de la biblioteca
ha sido una guía de recursos en Internet de autoaprendizaje de idiomas,
denominada Ármate de recursos: idiomas on-line de catalán, castellano,
inglés, francés, italiano, alemán y árabe, que es consultable a través de la
web de la biblioteca. 

Los datos 
Biblioteca La Bòbila
• 143.601 usuarios (año 2006)
• 1.420 nuevos carnets
• 16.703 personas asociadas
• 15.377 usuarios de Internet
• 27.485 usuarios de préstamo
• 79.503 documentos prestados
• 5.610 visitas a la web del fondo especial de género negro

Biblioteca Pare Miquel
• 143.167 usuarios (año 2006)
• 12.175 personas asociadas
• 30.149 usuarios de préstamo
• 15.041 usuarios de Internet
• 93.755 documentos prestados

Bòbila reciben
o

e la cultur

os actos públicos, como ‘La hora del cuento’
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A.C.A.E. y C.C.A. Plaza Macael
nombran ‘Andaluz del año’ al
ex-alcalde, Lorenzo Palacín 
Ambas entidades celebraron el Día de Andalucía 
el primer fin de semana de marzo

La Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (A.C.A.E.) y el Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael proclamaron al ex-alcal-
de de Esplugues Lorenzo Palacín  Andaluz del
año 2007 en nuestro municipio. 

El anuncio oficial de esta designación fue
el acto más solemne de la celebración del Día
de Andalucía, que tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de
marzo. La proclamación del Andaluz del año
tuvo lugar en el Salón de Plenos de la casa con-
sistorial, bajo la presidencia de la alcaldesa de
Esplugues, Pilar Díaz, y de los presidentes de
las dos entidades organizadoras, José María
Cuadros y Francisco Giráldez. 

Palacín, que ha anunciado que el próxi-
mo mes de mayo dejará atrás una etapa de 27
años al servicio de Esplugues, como concejal y
como alcalde, mostró su agradecimiento y su
emoción por la concesión del reconocimiento,
pese a no ser natural de Andalucía, sino de
Berlanga de Duero (Soria). 

Celebración
La celebración  del Día de Andalucía si-

guió los parámetros de años anteriores. La ce-
lebración de la ofrenda floral al monumento de

Blas Infante en horario matinal (el domingo 5)
y la inclusión de una actuación musical en el
concurso de migas de la Asociación Cultural
Andaluza de Esplugues fueron las grandes no-
vedades de la efemérides. El Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael organizó, por su parte,
una sardinada y una degustación popular de
migas. También hubo dos festivales flamencos,
uno en la sala de actos de la sede del CCA Plaza
Macael, con la actuación del Niño de Rute, Án-
geles Nieto, Leo Rodríguez, Teo la Extremeña y
Sebastián Reyes a la guitarra, y otro en la sede
de la Asocación Cultural Andaluza de Esplu-
gues, con los cuadros de baile de las dos enti-
dades organizadoras, que cerró los tres días de
celebración. 

Paralelamente,  tuvo lugar una exposi-
ción fotográfica, Las dos Geronas, con imáge-
nes de la Girona catalana y la ciudad homóni-
ma de Cuba. 

Palacín y la alcaldesa, junto a los presidentes de la A.C.A.E., José María Cuadros (a la dere-
cha) y del C.C.A. Plaza Macael, Francisco Giráldez

Grupo de baile de A.C.A.E., en su local
social

En primer plano, dos participantes del
concurso de migas que se realizó en la
Asociación Cultural Andaluza 

Los integrantes del C.C.A. Plaza
Macael cocinaron una sardinada y unas
migas populares

El grupo de baile del C.C.A. Pl. Macael,
en una velada flamenca
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La Jove Orquestra Simfònica
del Baix Llobregat obrí 
l’11è Festival de Música 

El cicle inclou sis
concerts, que tindran lloc
a l’església de Santa
Magdalena i a la plaça
Pare Miquel fins al
divendres 29 de juny

El concert que va oferir la Jove Orquestra
Simfònica del Baix Llobregat el 9 de març pas-
sat va obrir l’onzena edició del Festival de
Música Clàssica i Tradicional d’Esplugues que
arribarà fins al mes de juny, amb un total de  sis
actuacions de grups instrumentals i corals de
gran categoria artística. La Jove Orquestra
Simfònica del Baix Llobregat, una nova i pro-
metedora formació de la nostra comarca, va
oferir un repertori ben divers, amb obres de
Beethoven, Sibelius, Mozart, Bizet, Toldrà,
Bretón i Sorozábal, amb Josep Ferré com a di-
rector. El proper concert serà protagonitzat pel
Quartet Teixidor, amb obres de Teixidor, Kos-
takòvitx i Brahms, el proper 13 d’abril. Aquest
concert estava previst per al 23 de març, però
l’entitat organitzadora Amics de la Música de
Santa Magdalena el va reprogramar perquè
coincidia amb altres activitats en què la parrò-
quia estava implicada. 

Les quatre actuacions completaran el festi-
val seran a càrrec del Cor Madrigal, el Nuevo
Trío Clásico, el duet format per Florian Meierott
i Irish Schmid i la Cobla Mediterrània. El Cor
Madrigal, una de les formacions clàssiques
d’aquest Festival, actuarà el 27 d’abril, amb un
repertori que inclou obres d’Homs, Duruflé,
Casals, Vila i Casañas, Poulenc, Serra,
Pladevall i Oltra. La direcció del Cor Madrigal
correspondrà a Mireia Barrera.

El mes de maig serà el torn per al Nuevo
Trío Clásico, que interpretarà Bach, lasso,
Albéniz, Martinon, Strauss i Piazzola, entre al-
tres, el divendres 18. El Festival s’acabarà el
mes de juny amb dues darreres actuacions. La
primera, el dia 1, serà del duet format per
Florian Meierott (violí) i Irish Schmid (piano),
amb peces de Beethoven, Sarasate, Verdi,
Schubert, Mozart i Brhams; la segona, de la
Cobla Mediterrània, amb interpretació de sar-
danes i altres composicions. Aquesta darrera
actuació, cloenda del Festival, serà l’única que
tindrà lloc a la plaça Pare Miquel d’Esplugues
(davant de l’Església de Santa Magdalena). La
resta es faran a l’interior del temple parroquial.
Tots els concerts comencen a la mateixa hora
(9 vespre) i l’assistència és gratuïta per als
socis de l’entitat organitzadora. Per a la resta
hi ha un bo d’ajut de 5 euros. 

L’11è Festival de Música Clàssica i Tradicional d’Esplugues inclou
sis concerts i s’acabarà el 29 de juny

L’Escola Municipal de
Música participa a les festes
de Santa Eulàlia (BCN)

Dues formacions infantils, la banda
de nivell elemental i la coral dels cursos 1 i
2 del mateix nivell, van participar en el
cicle Infants i patrimoni de les Festes de
Santa Eulàlia de Barcelona. La banda,
formada per catorze alumnes de vent i
percussió,  va actuar a l’auditori del
CaixaFòrum, on va interpretar The
preacher, El pont sobre el riu Kwai, Yellow
Submarine, Star Wars i When de saints go
marching, en la seva primera actuació fora
d’Esplugues. La coral, per la seva banda,
va cantar a l’Església de Santa Maria del
mar, compartint escenari amb altres
formacions, entre elles la Cor de la Nit,
també de la nostra ciutat. Els 40 alumnes
dels cursos 1 i 2 de nivell elemental van
interpretar Anhel de primavera, Si de bon
matí, Les estrelles, Sarasponda, Apa solet,
La barqueta, Tumbai-Tumbai, La tortuga,
Síncope i contratemps i El grill.

Rumba, pintura i teatre al
Centre Cultural L’Avenç

El Centre Cultural L’Avenç va celebrar
a finals del mes de febrer  la programació
Planeta L’Avenç, durant el qual es van poder
seguir una exposició, un concert musical i
una obra de teatre. El cubà, resident a
Esplugues, Daniel Almenares mostrà la
seva darrera creació pictòrica, quadres
costumbristes que es caracteritzen pel
colorit i per l’estilització de les seves figures.
El també conveí nostre, Raúl Martínez,
conegut artísticament com Latino de
Hospitalet, va actuar amb els Llobregantes
(Nacho Pérez, guitarra solista i cors; Elena
Montané, piano i cors; Walter Chiappinni,
baix; Manolo Benítez, calaix flamenc i
“quejíos” i Sergi Felipe, saxo tenor i flauta
travessera), la formació que l’acompanya en
els concerts més festius. Finalment, la
companyia Amasamás, dirigida per Isidor
Barcelona, va interpretar Las presidentas.
Tania Martínez, Montse Chaves i Amaia
Arzúa interpretaren els papers de les tres
protagonistes d’aquesta obra, una
pensionista obsessionada per l’estalvi, una
dona frívola i massa enamoradissa i una
il·lusa que creu que algú li recompensarà
els favors que fa als altres.
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BORSA DE TREBALL
Ref. 623. Senyor de 55 anys amb experiència en col·locació de
parquet, muntatge de mobles de cuina i vigilant, busca feina de
muntador de mobles, de parquet o  en tasques de jardineria i ne-
teja industrial.

Ref. 624. Dona de 40 anys amb titulació de monitora en el lleure i
experiència en educació infantil busca feina en aquest àmbit en
la franja horària des de les 9 hores fins a les 12 hores. 

Ref. 625. Veïna d’Esplugues de Llobregat amb experiència com a
cuinera, en cansaladeria i peixateria, així com en l’àmbit d’aten-
ció al públic, busca feina com a cuinera, en tasques d’atenció al
públic i com a manipuladora. 

Ref. 626 . Veïna d’Esplugues de Llobregat, amb molta experièn-
cia en atenció al públic, busca feina als matins de dilluns a diven-
dres. 

Ref. 627 . Noia de 24 anys busca feina en neteja domèstica o aju-
dant de cuina. Té experiència en ambdues feines.

Per aa mmés iinformació, ttruqueu aa lla SSecció dd’Ocupació dde

l’Ajuntament, ttelèfon 993 3372 004 116, oo eenvieu uun ccorreu eelectrònic

a mmfuente@esplugues.cat

Presentació de ‘Sombras de la
huella’ a la Pare Miquel

El Dr. Santiago López Navia va presentar recentment el seu da-
rrer recull de poemes, titulat Sombras de la huella, que ha prologat
Miquel Lluís Muntané, un escriptor vinculat bona part de la seva vida
amb Esplugues. López Navia, degà de la Facultat de Ciències Hu-
manes, Socials i de la Comunicació de la Universitat SEK de Segòvia,
és també poeta, assagista i escriptor,. Igualment, forma part de la
Junta Directiva de l’Associació Mundial de Cervantistes. L’any 1991 va
obtenir el Premi de Poesia Isabel de España, el 2001 el Memorial
José Abarca i el 2002 el Premi Internacional de Poesia Pedro Alonso.
Sombras de la huella és el seu segon llibre poètic.

Diego Sabiote presenta su
último libro en Esplugues 

El poeta Diego Sabiote presentó el pasado 16 de marzo en la
Biblioteca Pare Miquel el libro El aroma de Bécquer, una colección de
poemas compuestos por él mismo. Sabiote, que al día siguiente inter-
vino en un acto en el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, es un es-
critor natural de Macael, la población almeriense hermanada con
Esplugues, que el año pasado fue nombrado Andaluz del año en nues-
tra ciudad. Como muestra de agradecimiento, anunció que presenta-
ría en nuestra ciudad su siguiente libro, qua hace pocos meses vio la
luz y que ya fue dado a conocer en su tierra natal, con la asistencia del
concejal de Cultura de Esplugues, Ramon Cervera.

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
2007

Impost sobre vehicles de  tracció mecànica  IVTM
Del 2 de març al 2 de maig de 2007      
Taxa per les entrades de  vehícles a través de les  vo-
reres i les reserves de via  pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de  mercaderies de qualsevol
mena  (GUALS )
Del 2 d’abril al 4 de juny de 2007 

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 a qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
o als punts d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament // telefònicament al
93.473.46.88 o al 900 30 00 82 // per fax al 93.411.78.52 // per correu
electrònic a orgt.esplugues@diba.es // al web orgt.diba.es (vegeu”du-
plicat 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

BIBLIOTEQUES
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Els capgrossos són
catorze simpàtics
personatges que custodia
la Colla de Geganters
i que el 2004 van ser
amfitrions d’una Trobada
Nacional

Bategen de manera oficial
la plaça dels Capgrossos
Els Capgrossos d’Esplugues ja tenen la
seva plaça, en la confluència del carrer
Àngel Guimerà i l’avinguda Isidre Martí

La plaça dels Capgrossos d’Esplugues va
ser inaugurada de manera oficial el 25 de febrer
passat. L’espai situat a la confluència del carrer
Àngel Guimerà i l’avinguda Isidre Martí va ser
batejat de manera oficial, per rebre el nom d’a-
quests simpàtics personatges  de la nostra cul-
tura tradicional i popular, que l’any 2005 van ser
els amfitrions de la Trobada Nacional. Els
Capgrossos d’Esplugues són catorze i en l’ac-
tualitat són custodiats per la Colla de Gegan-
ters, que els fa ser protagonistes destacats de
moltes cercaviles d’Esplugues, juntament  amb
els seus germans grans, els gegants Mateu,
Marta, Caterina i el cavall Quim. La inauguració
va constar d’una passejada festiva des del Casal
de Cultura Robert Brillas fins a la mateixa
plaça, on hi va haver diferents jocs i activitats
per als més menuts.

La plaça dels Capgrossos és on durant
molts anys hi va haver la seu de la Creu Roja de
la nostra ciutat. Quan aquesta entitat es va tras-

lladar al carrer Severo Ochoa, l’Ajuntament va
arranjar l’espai, amb la instal·lació de bancs,
arbres i una zona de jocs infantils. La Colla de
Geganters d’Esplugues va proposar, mesos
després, que la plaça portés el nom dels cap-
grossos, en reconeixement a la bona organitza-
ció de la Trobada Nacional de 2004, i la comis-
sió que s’encarrega d’aprovar els noms dels
nous carrers, parcs i equipaments hi va donar
el seu vistiplau. 

El Carnaval s’acabà amb
les festes del CCR L’Avenç
i del Centro Aragonés

La celebració del Carnaval
d’Esplugues (del qual us vam informar en
El Pont 152) es va tancar amb dues
darreres celebracions. Al Centre Cultural
i Recreatiu L’Avenç (fotografia superior) es
va fer un concurs infantil, el 25 de febrer, i
al Centro Aragonés d’Esplugues es va fer
una festa, també amb concurs de
disfresses, que van guanyar Alberto
Miravete, Ana Estaregui i Montse Hidalgo,
que van ocupar del primer al tercer lloc,
per aquest ordre. En altres concursos de
disfresses celebrats per Carnaval a la
nostra ciutat, al CCA Plaza Macael van
guanyar Jonay Arroyo (infantil) i Javier
Ramírez (juvenil), mentre que el col·lectiu
Las mafiosas-operación malaya va
guanyar el primer premi de la categoria
de grups.  A l’ACAE, els guanyadors van
ser Manuel Zurita (infantil) i Esperanza
Reina (adults).

Alumnes de l’IES Joanot
Martorell, a 8TV

Alumnes i professors de l’IES
Joanot Martorell van participar en el
programa Amics, coneguts i saludats, de
8TV, en què van parlar de la violència a les
aules. El Joanot es va presentar com a
exemple innovador en la tasca de
prevenció i gestió de conflictes. Aquest
centre educatiu de secundària fa servir la
mediació com a instrument per resoldre
conflictes, amb uns bons resultats.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el president de la Colla de Geganters, José Luís
Gutiérrez, amb alguns dels capgrossos, a la plaça que porta el seu nom
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L’Esbart prepara ja una
nova edició de ‘La
llegenda de Sant Jordi’

L’Esbart Vila d’Esplugues està enllestint
els preparatius d’una nova edició de La llegen-
da de Sant Jordi, que tindrà lloc el dissabte 21
d’abril al parc Pou d’en Fèlix (20.30 hores).
L’espectacle s’ha renovat totalment respecte
l’any passat. D’entrada, canvia l’emplaçament
on tindrà lloc, ja que l’entitat ha preferit l’am-
plitud de la pista vermella del parc Pou d’en
Fèlix, que pot acollir més públic i ofereix una
millor visió i perspectiva de la posada en esce-
na. El guió també ha canviat, amb “una trama
més fosca, més dinàmica, amb un major sentit
teatral, plena d’emocions i sentiments, cosa
que permetrà gaudir de noves i sorprenents
escenes, sense oblidar la base principal: el
relat de la popular llegenda” segons s’explica
des de l’Esbart. 

L’escenografia, el vestuari, l’aparició d’un
nou drac, una exhibició de jocs malabars i un
atrezzo molt curós seran també protagonistes
d’aquesta edició. La música de l’espectacle i la
totalitat dels balls i també són nous. La música
s’ha extret d’un total de 30 hores d’enregistra-
ment i els balls tradicionals s’han adaptat de
manera especial a les escenes i a l’ambienta-

ció de cada una d’elles. En la posada en escena
hi participaran una cinquantena de persones.

Concurs de dibuix
Amb la idea de donar difusió a l’esdeve-

niment i aconseguir una major implicació de la
població en un espectacle que, d’altra banda,
ha estat seguit sempre amb força expectació,
l’Esbart ha organitzat un concurs de dibuix i
pintura per a infants d’Esplugues de 4 a 10
anys. El gran espectacle musical La llegenda
de Sant Jordi és un dels actes centrals de la ce-
lebració de la festivitat del patró de Catalunya a
la nostra ciutat i “amb aquest nou muntatge
volem convertir-lo en un dels actes referents
del calendari anual d’Esplugues” segons els
membres de la junta.

D’altra banda, l’Esbart Vila d’Esplugues
va participar a les festes de Santa Eulàlia de
Barcelona, en una trobada d’esbarts infantils i
juvenils. Va compartir escenari amb els esbarts
de Perpinyà, Mollet i Blanes i va ballar  sis dan-
ses (Ball de rentadores, Els pastors, Ball de
nans nous de Berga, la Marsoliana i el Galop
de Panderetes de Castelló).  

Presentació oficial de
l’Associació d’Amics del
Camíno de Santiago 

L’ Associació d’Amics del Camino de
Santiago d’Esplugues es va presentar
oficialment el 22 de febrer passat. L’acte va
ser presidit per l’ alcaldessa  Pilar Díaz i el
regidor de cultura  Ramon Cervera.
Després de passar un audiovisual que feia
referència a la historia del Camí, es va

informar que l’entitat facilitarà tota la
informació referent al Camí i podrà lliurar
les credencials, document que acredita la
condició de pelegrí. El seu local, al carrer
Sant Francesc Xavier, a la seu d’Espluga
Viva, també ha de ser un punt de trobada
per als pelegrins. L’horari d’atenció serà
els dimecres, de les 19.30  a les 21 hores. 

En el moment de tancar aquesta
edició estava previst que el Centre Cultural
L’Avenç fos l’escenari, el 22 de març, de la
lectura dramatitzada de La Passió
d’Esplugues, obra de Mn. Gaspar Mora que
recull la Passió de Jesucrist segons Sant
Lluc. Hi actuaven de rapsodes Mari Carme
Dragó (grup de teatre Atreveix-te, de
l’Associació de Dones de La Plana), Maria
Àngels Fernàndez, de la Biblioteca Pare
Miquel, Josep Izquierdo, d’Amics de la
Música de Santa Magdalena, i el mateix
Mn. Gaspar Mora, teòleg, capellà del
convent de Montsió i autor del text. La
Coral La Coloma i Joan Cerezo eren els
protagonistes de la part musical de la
vetllada. L’acte estava inclòs en la
programació dels  IV Jocs Florals
d’Esplugues, els premis dels quals  es
lliuraran el 22 d’abril. L’edició d’enguany
està dedicada a Pasqual Juan i Lloret,
impulsor dels I Jocs Florals d’Esplugues
l’any 1951.

Lectura dramatitzada de
‘La Passió d’Esplugues’

IMATGE D’ARXIU

La representació d’enguany es farà al parc Pou d’en Fèlix. A la fotografia, una imatge
de l’any passat
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Del 16 de març al 22 de juny, s’han
programat 8 espectacles per a adults 
i 8 espectacles infantils

El cicle teatral ‘Esplugues
entra en escena’ obre el teló

L’actuació de Los Excéntricos amb l’obra Música Maestro el 16 de
març passat va marcar el punt d’inici del cicle estable d’espectacles cultu-
rales Esplugues entra en escena (Eeee!). Fins al 24 de juny, el Casal de
Cultura Robert Brillas acull la posada en escena de setze 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 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 personatges extrems,
perdedors o triomfadors, i el de Pepe Rubianes, que el divendres 22 de
juny dirigirà Lorca eran todos, un muntatge que vol ser un homenatge a la
figura del gran poeta andalús. Respecte a la programació que us vam
anunciar a El Pont 152, s’hi han incorporat els espectacles Miraveus, de
Pep Callau i Al Tempo GC,  i KexevKezev, de la companyia Tapeplas.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, manifesta que amb aquest cicle
d’espectacles “es vol oferir la possibilitat de gaudir amb actuacions tea-
trals de primer ordre a la nostra ciutat”. L’alcaldessa afegeix que amb
aquesta nova aposta cultural “des de l’Ajuntament d’Esplugues es vol con-
tribuir a fomentar les escenificacions artístiques entre tots els públics,
perquè Esplugues entri en escena amb representacions culturals d’alt ni-
vell a casa nostra, sense necessitat de desplaçar-nos a fora”. La realitza-
ció d’aquest cicle estable, que tindrà continuïtat a la tardor, “obeeix a una

L’alcaldessa, Pilar Díaz destaca que “la nova programació estable d’espectacles 
a la ciutat era una demanda real de la ciutadania”

demanda real de la ciutadania” segons l’alcaldessa, que diu que “el fet
que la gent demani cultura és un molt bon indicador per a la ciutat”

Preus assequibles
Les dues primeres representacions adreçades a cada públic, per a in-

fants i per a adults, van ser gratuïtes, mentre que la resta tenen preus que
oscil·len entre 3 i 6 euros. A més, tots els espectacles infantils tenen una
oferta per la qual es poden adquirir dues entrades al preu d’una. També
s’ha previst un tracte preferent per a les persones que posseeixin el carnet
rosa de transport metropolità i les majors de 65 anys, de manera que es po-
dran acollir a un descompte especial per assistir a les sessions d’adults (les
de 3 euros els quedarà per 2 euros, i les de 6 euros per 4 euros).

El públic pot adquirir les entrades a través de les tres oficines del
Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) de l’Ajuntament (plaça Santa Magdelena,
5-6), PAC de Can Vidalet (rambla Verge de la Mercè,1) i PAC Policia Local
(c. Manuel de Falla, 24). Per a més informació, es pot trucar al telèfon d’a-
tenció ciutadana 900 300 082.  

Els components del grup Los excéntricos, que van fer riure molt als assistents a la
primera funció d’Eeee!, amb els cartells que promocionen aquest cicle teatral 
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Visita a Esplugues del
conseller de Presidència,
Joan Puigcercós
Va estar a l’Ajuntament i al barri de Can Clota

El conseller de la Presidència de la Genera-
litat, Joan Puigcercós, va visitar Esplugues el
22 de febrer passat. La presència de Puigcer-
cós s’incloïa dins  d’un seguit de visites del con-
seller a diferents poblacions de la comarca.

Puigcercós va dirigir-se inicialment a
l’Ajuntament, on va ser rebut per l’alcaldessa,
Pilar Díaz, i altres regidors de la corporació.
També hi eren els portaveus d’ICV-EUiA,  Isabel
Puertas, de CiU, Roger Pons, i d’ERC—el partit
al qual pertany Joan Puigcercós—, Jordi
Figueras. En el despatx de l’alcaldessa va sig-
nar en el llibre d’honor de la ciutat —un fet ha-
bitual entre els nostres visitants il·lustres— i va
ser obsequiat amb un exemplar de la rajola nú-
mero 11 de la col·lecció Pujol i Bausis. Segui-
dament, va participar en una reunió de treball
amb l’alcaldessa, els portaveus i tècnics muni-
cipals, en què el conseller va ser informat del
model de gestió de l’Ajuntament i d’altres qües-
tions que afecten Esplugues.

La presència de Puigcercós a la ciutat es
va tancar amb una visita al barri de Can Clota,
on al llarg dels últims anys s’està duent a
terme la reforma dels diferents carrers, sub-
vencionada per la Generalitat a través del Pla
únic d’obres  i serveis de Catalunya, un progra-
ma d’ajuts que depèn de la conselleria que ara
regenta Puigcercós. Aquesta reforma també
s’acabarà amb l’arranjament del carrer Josep
Anselm Clavé, que es dividirà en dues fa-
ses.  

El Departament de
Presidència subvenciona,
a través del Pla únic
d’obres i serveis, la
reforma de Can Clota

El escritor Pep Molist, con la obra
Dos fils, fue el ganador de la décima
edición del Premio de cuento infantil
Sant Joan de Déu, cuyo veredicto se dio
a conocer el pasado 9 de marzo. El
cuento será ilustrado por Emilio
Urberuaga y publicado en forma de
álbum. Al acto de entrega del premio
asistieron Pilar Díaz, alcaldesa de
Esplugues; Joaquim Erra, hermano
provincial de la Orden de Sant Joan de
Déu, Manuel del Castillo, gerente del
hospital infantil; Antoni Plasencia,
director de Salud Pública de la
Generalitat, Lara Toro, directora
editorial de La Galera, y Joan Rimbau,
subdirector editorial de Círculo de
Lectores. Estas dos editoriales son las
impulsoras del certamen, junto a la
propia orden hospitalaria.

Se falla el Concurso de
cuento infantil ‘Sant Joan
de Déu’

El Ple municipal va aprovar, a
proposta del grup d’ERC, una moció  en
què insta el govern de l’Estat el traspàs
sense demora de la gestió a la
Generalitat dels serveis ferroviaris, tant
els regionals com els de rodalies, i que
aquest traspàs “vagi acompanyat de la
dotació econòmica suficient per
compensar la manca històrica
d’inversions”. També l’insta al traspàs
sense demora  de la gestió de l’aeroport
de Barcelona “a un consorci amb una
composició majoritària per part de les
institucions i/o entitats catalanes”. La
moció va comptar amb el suport de
PSC, ICV-EUiA i ERC, mentre que PPC i
CiU hi van votar en contra.

Moció del Ple sobre la
situació del transport
ferroviari i l’aeroport

Joan Puigcercós signa en el llibre d’honor de l’Ajuntmanet en presència de l’alcaldessa,
Pilar Díaz, i del portaveu d’ERC, Jordi Figueras 
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La Festa dels Tres Tombs omplí els
carrers de carros, cavalls i públic
Va tenir lloc l’11 de març. Les colles presents van fer un recorregut que va sortir
del carrer Andreu Amat i va fer les tres voltes per carrers del Centre i del Gall

Una trentena de carros i cavalls, pertan-
yents a diferents colles de tot Catalunya i a
clubs hípics del nostre voltant, van participar
l’11 de març a la desfilada dels Tres Tombs,
l’acte culminant de la festa que la Colla de la
nostra ciutat organitza anualment. 

La cita era la primera que tenia lloc des-
prés que l’any passat va ser l’escenari de la
Trobada nacional i, per força, la seva dimensió
va ser més petita, tot i que la resposta popular,
omplint molts dels punts del recorregut, va ser
igualment important. El circuit d’enguany
transcorria per carrers del Centre i del Gall,
amb sortida i arribada a Andreu Amat. La be-
nedicció d’animals, com en edicions anteriors,
es va fer al carrer Església.

Com que el carrer al qual es dedicava
aquesta edició de la Festa dels Tres Tombs era
el del Mestre Joan Corrales, la Colla va desig-
nar Joaquim Mañes com a banderer —és tra-
dició des de fa temps que aquest càrrec recai-

gui en una persona que sigui veí o veïna del ca-
rrer protagonista de la festa—. Mañes, antic
carreter i comerciant, és actualment el presi-
dent del FA Espluguenc. Ell, que va ser un dels
últims carreters del municipi, va participar a
festa, durant anys, muntant a cavall, quan era
jove. Un altre veí de Joan Corrales, Antoni
Bosch, va llegir el pregó durant els actes ini-
cials de la Festa, celebrats el dia 10 a la tarda.

La Colla va organitzar un concurs foto-
gràfic de la festa, el lliurament de premis del
qual es farà el 19 d’abril, al Casal de Cultura
Robert Brillas (8 del vespre). 

Joaquim Mañes i Antoni
Bosch, veïns del carrer
Mestre Joan Corrales, 
van ser-ne el banderer 
i el pregoner

Alguns dels carros presents van aixe-
car l’admiració de la gent

La gent integrant de les colles lluia un
vestuari adient

El carro del sant de la Colla
d’Esplugues, amb el banderer d’enguany,
Joaquim Mañes

El president de la Colla dels Tres
Tombs, Carles García,  amb els banderers
de 2006 i 2007 
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Los equipos de fútbol de
ya juegan sobre césped a
Gran inauguración del nuevo terreno de juego del Campo de Fútbol El Molí, de Can Vidale
estará listo en pocas semanas, después que las obras de instalación de la nueva superfic

Tanto el presidente del Can Vidalet,
Pedro Rubio, como la alcaldesa, Pilar
Díaz, consideran que el césped artificial
mejorará la calidad formativa de las
entidades futbolísticas de la ciudad  

Music Band, que guió un pasacalles previo por las calles del barrio, desde
la plaza Blas Infante; la Colla Jove de Dolçainers de Tortosa, un grupo de
abanderados que puso la nota de color a la fiesta, y el grupo Los Manolos,
que cerró el acto con un concierto musical, en el que no faltó su mítico e
inolvidable Amigos para siempre.  La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz,
el concejal  de Deportes, Carles Ginés, y el presidente del C.F. Can Vidalet,
Pedro Rubio, fueron los encargados de presidir la inauguración. Pilar
Díaz y Pedro Rubio, junto al tesorero de la Federación Catalana de Fútbol,
José Gálvez, y el jugador del Espanyol, Pablo Zabaleta, invitados especia-
les a la fiesta, realizaron un cuádruple saque de honor, acompañados de
dos jóvenes jugadores de la entidad. También acudieron otros concejales,
tanto  del equipo de Gobierno como de otros partidos, como ICV-EUiA,
PPC y CiU.

El Campo Municipal de Fútbol “El Molí” es utilizado por los equipos
del C.F. Can Vidalet y otras entidades de la ciudad, como el Can Clota C.F.
y el Willy's. También juerga en él, de manera momentánea, los equipos
del F.A. Espluguenc, el Can Cervera y el Krill, porque en su campo, el Salt
del Pi, también de titularidad municipal, comenzaron a finales de febrero
las obras de instalación de césped artificial, que estarán acabadas antes
del final de esta temporada.

Con el césped  artificial en sus terrenos de juego, los clubes de la
ciudad, especialmente el C.F. Can Vidalet y el F.A. Espluguenc esperan

Los equipos de fútbol de Esplugues ya disfrutan del césped artifi-
cial. La colocación de esta nueva superficie en el Campo Municipal de
Fútbol “El Molí” fue celebrada por todo lo alto con una fiesta de inaugu-
ración, el pasado 10 de marzo.

Durante este acto de inauguración se disputaron varios partidos
de fútbol 7 correspondientes a las categorías prebenjamín y benjamín,
entre ellos dos derbis entre los equipos del Can Vidalet y del Espluguenc
de estas categorías. Posteriormente tuvo lugar la presentación de los ca-
torce equipos del Club de Fútbol  Can Vidalet, pertenecientes a las cate-
gorías  prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y amateur,
con más de 200 jugadores en total. Los equipos alevín A, infantil A, cadete
A y juvenil A militan en primera división, mientras que el amateur juega
en segunda territorial. Paralelamente a las actividades deportivas, la
fiesta de inauguración contó con la presencia del grupo musical Always

Jugadores del Can Vidalet con Pablo Zabaleta. Al jugador
del Espanyol, en el centro de la imagen, apenas se le ve

Hubo un cuádruple saque de honor, a cargo de
el jugador del Espanyol Zabaleta  y dos jóvenes fut



ESPORTS

EL PONT D’ESPLUGUES|
153 | març de 2007

79

e Esplugues
artificial

et. El del Salt del Pi
cie hayan comenzado ya

consolidar su  actividad . Pedro Rubio, presidente del C.F. Can Vidalet,
considera que "pretendemos mejorar el nivel de los entrenamientos y de
la formación de nuestros deportistas". Rubio se mostraba especialmente
satisfecho el día de la inauguración, porque esta superficie era una vieja
aspiración ahora consumada (“en los ocho años que llevo en la presiden-
cia no había pasado ni un solo día sin que pensáramos en la posibilidad
de tener césped artificial”). El presidente aspira a tener “un club pionero
en la enseñanza y aprendizaje del fútbol basado en los valores de la cons-
tancia, el esfuerzo, el compañerismo, el respeto al contrario y a la diver-
sidad, etc”.  El Molí cuenta con un único terreno de juego de 105x63 me-
tros, divisible en dos campos transversales de fútbol 7, de 63x39 m. Las
obras de mejora han incluido también la renovación de las porterías de
fútbol 11 y de fútbol 7, así como de la valla perimetral del terreno de
juego, el sistema automático de riego y el marcador. El campo, por otra
parte, dispone de nuevos vestuarios desde el verano pasado.

La alcaldesa, Pilar Díaz,  explicó que con el césped "se conseguirá
mejorar notablemente la práctica deportiva del fútbol" y calificó esta colo-
cación de “buena noticia, no sólo para los deportistas que disfrutarán de
un equipamiento deportivo de alta calidad, sino también para la ciudad,
que mejora uno de los espacios más visitados”. Además, la alcaldesa
anunció que, en un futuro inmediato, el Ayuntamiento estudiará la instala-
ción de una cubierta en la tribuna, para proteger a los espectadores. 

e las autoridades que presideron el acto,
tbolistas  del CF Can Vidalet

Unos abanderados pusieron la nota de color al acto

El grupo Los Manolos cerró la fiesta con la interpretación de al-
gunos de sus temas más populares 

A la izquierda, el presidente del Can Vidalet, Pedro Rubio, y en
la derecha, el tesorero de la Federación Catalana, José Gálvez, con
la alcaldesa, Pilar Díaz,  con motivo de un intercambio de placas  

Integrantes de la Penya Espanyolista, concejales y la alcaldesa,
con Pablo Zabaleta
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Esplugues és esport
La millora de les instal·lacions esportives del municipi facilita la pràctica de l’esport
de lleure, de salut i de competició a la gent de la ciutat

L’esport d’Esplugues està en ple procés
de transformació. Els equipaments milloren, les
entitats creixen i cada cop hi ha més esplu-
guencs i espluguenques que practiquen esport
de manera regular. L’inici del desenvolupament
del Pla d’equipaments esportius hi té molt a
veure. En les seves primeres passes, aquest
programa ha permès que la població ja pugui
gaudir d’unes noves piscines d’estiu, d’unes mi-
llors instal·lacions al Complex Esportiu
Municipal La Plana i d’uns camps de futbol amb
gespa artificial (vegeu pàgina 74).

Piscines parc dels Torrents
Les piscines municipals parc dels

Torrents van obrir les seves portes l’esdtiu pas-
sat, després d’haver-se acabat les obres de la
primera fase d’aquest equipament. Els usuaris
van poder gaudir, durant els mesos de juliol i
agost, de la platja d’Esplugues, un equipament
per a l’esport de lleure que millorava notable-
ment l’oferta que, fins a l’any anterior, havien
donat  les piscines descobertes de Les Moreres
i de Can Vidalet. El recinte, que a partir de l’es-
tiu que ve tindrà nous vestidors i millors acce-
sos, a més d’altres espais comuns, compta amb

dues piscines, una per al bany dels infants,
d’uns 100 metres quadrats, mentre que l’altra
és per a tots els públics, amb unes dimensions
properes als 800 metres quadrats i una fondà-
ria máxima de 1,20 metres, que remarca la seva
vocació d’espai de lleure. També hi ha una zona
amb gespa, per prendre el sol i agafar color
sense sortir d’Esplugues.

Reforma integral del Complex
Esportiu Municipal La Plana

L’altra realitat del Pla d’equipaments es-

una modalitat molt demandada pels usuaris i
que és un dels últims crits en els gimnasos del
país. A més, l’habilitació com a sala polivalent
de l’antic gimnàs de l’equipament ha permès
ampliar el nombre, la capacitat i la qualitat de
les activitats dirigides. La segona fase de les
obres de la reforma de La Plana s’ha centrat en
tres espais: l’accés al recinte, els vestidors i la
zona termal. El nou vestíbul és el resultat d’un
canvi d’ubicació de l’entrada principal al
Complex, situada ara a la plaça Catalunya. El
nou disseny, amb una façana de vidre, permet

portius és la notable millora del Complex
Esportiu Municipal la Plana, immers en un pro-
cés de reforma  que ja ha superat les dues pri-
meres fases, que han donat com a resultat una
notable millora de l’equipament i dels serveis
que ofereix. La reforma, que està sent notable,
va començar per la primera planta de l’edifici,
on es va habilitar una zona de fitness de gran
qualitat, amb la tecnologia d’última generació
en maquines de musculació i de treball cardio-
vascular. Són  més de 700 metres quadrats per
a l’esport de lleure i de salut, als quals s’afegeix
una sala per a la pràctica del ciclisme indoor,

Cada dia van a la Plana  milers de persones  per fer esport i salut. L’activitat física periòdica
forma part de la vida quotidiana de cada cop més espluguencs, grans i petits

que tota la instal·lació gaudeixi de més llum na-
tural i converteix aquesta entrada en una mena
d’aparador del recinte, perquè permet veure,
des de l’exterior, veure algunes de les  activitats
que es fan a l’interior. Un ascensor facilita a les
persones amb mobilitat reduïda l’accés a la
planta de dalt, per anar a la zona de fitness i a la
graderia de la piscina. La nova àrea termal, amb
jacuzzis  amb diferents temperatures i saunes
humida i seca, és un complement ideal a les
piscines, on es continuen desenvolupant els
cursets de natació i la resta d’activitats aquàti-
ques dirigides. També han millorat alguns dels
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vestidors col·lectius. Ara, els treballs se centren
en la construcció de nous vestidors. La millora
dels espais i dels serveis del CEM La Plana ha
tingut una ràpida resposta ciutadana, ja que en
menys de dos anys el nombre de persones abo-
nades ha passat de 2.000 a 3.500, prou adequat
a la capacitat del recinte. I és que, tot i sotme-
tre’s a unes obres tan importants, l’equipament
ha estat capaç de funcionar a ple rendiment,
sense anul·lar o suspendre cap servei.

Les Moreres i Can Cervera
La reforma de la pista esportiva de La

Plana, que serà l’últim espai de l’equipament a
ser transformat, estarà supeditada a la cons-
trucció del que ha de ser el gran recinte dedicat
a la formació i a la competició, el Complex
Esportiu Municipal Les Moreres, un espai que
serà transformat  radicalment, per construir-hi
dos pavellons i un gimnàs, a més d’altres es-
pais comuns. Les Moreres serà on desenvolu-

pin la seva activitat diària alguns dels clubs més
importants de la ciutat, i d’altres també hi tin-
dran la seva seu social i lloc de trobada. 

L’Ajuntament dedicarà tot aquest any als
diferents tràmits administratius que comporta
tota obra pública i espera poder començar la
construcció a partir de començaments de l’any
2008. Per a més endavant queda la construcció
d’un altre poliesportiu, amb piscina coberta, a
la zona de Can Cervera. Aquest projecte està lli-
gat al desenvolupament d’aquesta zona urbana
ubicada entre Can Clota i Can Vdalet. 

La natación escolar será gratuita para los
alumnos de primero de primaria de centros
públicos y concertados de Esplugues

El programa de natación escolar será
gratuito a partir del mes de abril para los
niños y niñas que cursan primero de prima-
ria en los centros públicos y concertados de
nuestra ciudad. Unos 350 alumnos y alum-
nas serán los primeros destinatarios de esta
decisión del Ayuntamiento de Esplugues, di-
rigida a garantizar que, a la larga, todos los
espluguenses de 6 años sepan nadar.  Para
garantizar la gratuidad, el Ayuntamiento de
Esplugues pagará los gastos de monitoraje
y de transporte en autocar.

El objetivo de esta campaña, Ningún
niño sin saber nadar, es que los niños y

niñas de Esplugues se beneficien del apren-
dizaje y de los efectos positivos en salud y
psicomotricidad que proporciona la nata-
ción. El consistorio ha consensuado con los
centros escolares que sea el primer curso
de primaria el destinatario de esta actividad
al entenderse que, a los 6 años, los niños y
niñas se encuentran en un momento en el
que es necesario afianzar las bases de su
aprendizaje. 

A lo largo del curso, cada alumno y
alumna realizará entre 30 y 35 sesiones de

45 minutos (una a la semana). El objetivo es
que los participantes se familiaricen con el
medio acuático y sean capaces de dominar
tanto la respiración, como algunas de las fa-
cetas básicas de la actividad acuática: la flo-
tación, los desplazamientos y los saltos. Las
sesiones formativas tienen un importante
componente lúdico, de manera que los
niños y niñas aprenden a nadar y se divier-
ten, a la vez. 

La participación de cada alumno o
alumna es voluntaria. Su padre y su madre
deciden, al principio de curso, la presencia
de su hijo o hija en la actividad. Pero con esta

medida, el Ayuntamiento impide que una
decisión negativa se deba a cuestiones eco-
nómicas, con lo que garantiza, en este apar-
tado, una igualdad de oportunidades entre
todas las familias del municipio. 

Alumnos del CEIP Lola Anglada, en su se-
sión semanal de natación escolar
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també en 25 crol. L’única medalla de bronze la va assolir Maite Agell en
25 crol. També van representar el Club Esportiu Endavant i el conjunt de
la ciutat en aquest Campionat, celebrat a la piscina de Can Llong, de
Sabadell, María Ángeles Trigueros, Laura Sánchez i Rosario Basso, que

es van quedar a les portes del podi, en ser quartes en algunes de les
proves en què van intervenir. 

La natació és una de les activitats esportives que fomenta el CE
Endavant entre les persones assistides de la Fundació Pro Disminuïts
Psíquics Finestrelles. Des de fa anys, la practiquen com a eina de fo-
ment de la salut i de desenvolupament personal i el bon nivell adquirit
per alguns dels seus integrants han convertit l’entitat espluguenca en
assídua a les competicions oficials que se celebren a Catalunya, tant
en campionats de la Federació Catalana com en els Jocs Special
Olímpics.   
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Brillant paper del Club
Esportiu Endavant al
Campionat de Catalunya 

Deu nedadores de l’entitat, que depèn
de la Fundació Finestrelles, hi van
prendre part, amb nou medalles

Brillant paper de les nedadores del Club Esportiu Endavant al
Campionat de Catalunya de natació per a persones amb discapacitat
psíquica,  que es va saldar amb un total de nou medalles. Rosa Maria
Carreras, Bergonya González  i Asunción Redón van ser primeres en di-
ferents categories de 25 esquena. Les medalles de plata van aconse-
guir-les Barbara Sangrà en la prova de 25 metres lliure/flotació; Maite
Agell i Anna Miret a 25 esquena, Begonya González en la distància de 25
metres crol i Daniel Domínguez, l’únic integrant masculí de l’equip,

L’entitat va participar en les proves 
de 25 metres esquena, 25 metres crol 
i 25 metres estil lliure/flotació

IMATGE CEDIDA PEL CE ENDAVANT

El Club Gimnàstica
Artística Les Moreres
inicia la temporada 
L’entitat afronta una nova etapa, ara
sense Finu Mateo, que l’ha dirigit els
últims vint anys

La temporada que ha iniciat el Club Gimnàstica Artística Les
Moreres  no és una més per a l’entitat. Per primera vegada en dues dè-
cades, Finu Mateo no és al capdavant. Primer va ser entrenadora, des-
prés directora tècnica i més tard presidenta, fins que a finals de 2006 va
considerar que havia de deixar pas a noves persones que tiressin enda-
vant el projecte. Fruit d’aquella decisió ha estat el canvi de junta directi-
va, ara amb Jordi Sàlvia de president, i amb l’important repte de mante-
nir el club entre els millors de Catalunya i del conjunt de l’Estat.

Esportivament, el CGA Les Moreres està millor que mai, amb 120
gimnastes, 16 entrenadores i un planter d’esportistes que abasten les
categories escolars i federades. Dins d’aquestes últimes hi ha trenta
gimnastes, en inigim, promoció, iniciació i tecnificació i l’esperança de
fer bons resultats en les competicions en què prendran part (Copa
Catalana, tres fases i final; Trofeu de tecnificació, tres fases i final;
Trofeu Internacional d’Andorra; campionats de Catalunya i d’Espanya
individuals i per clubs; Copa d’Espanya i altres competicions organitza-
des per clubs). Una de les seves gimnastes, va formar part de l’equip
català que va participar del 23 al 25 de març, a Múrcia, al Campionat
d’Espanya de seleccions autonòmiques. 

L’objectiu de l’entitat és repetir els bons resultats d’anys prece-
dents, continuar formant aquestes esportistes i afrontar amb optimis-
me un futur que, a mig termini, vislumbra un gran creixement de l’enti-
tat a l’aixopluc del nou gimnàs que es farà a Les Moreres i que substi-
tuirà l’actual. 

Prendrà part a la Copa Catalana i en
campionats de Catalunya i d’Espanya, 
a nivell individual o per clubs
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El Complex Esportiu Municipal la Plana va ser l’escenari del Campionat
comarcal de gimnàstica artística del Baix Llobregat

La ciutat viu un març ple
d’activitats esportives

L’esport espluguenc està tenint  un  mes
de març més que intens, amb la celebració de
diferents activitats i competicions que han tin-
gut l’handbol (per doble motiu), la gimnàstica
artística, el pentatló i el futbol sala com a mo-
dalitats protagonistes. De fet, aquests cinc es-
deveniments han tingut lloc  en un marge de
vuit dies, els que van del 17 de març, quan tin-
drà lloc el Campionat Comarcal de gimnàstica
artística, fins al 24, en què hi haurà fins a tres
activitats diferents.

Organitzat pel Club Gimnàstica Artística
Les Moreres, el Complex Esportiu Municipal La
Plana va ser l’escenari el Campionat comarcal
d’aquest esport, amb la participació dels millors
clubs i gimnastes  del Baix Llobregat. 

L’alumnat de sisè de primària dels cen-
tres d’educació públics i concertats de la ciutat
van intervenir els dies 22 i 23 a les Jornades es-
colars de minihandbol una convocatòria que es
porta a terme amb l’objectiu de promoure
aquest esport entre els més petits de la ciutat.

La jornada del 22 va ser al Poliesportiu Can
Vidalet, mentre que la del dia 23 va ser al Com-
plex Esportiu Municipal La Plana.

En el tancament d’aquesta edició d’El
Pont estava prevista una triple cita esportiva a
la ciutat. I totes tres amb un gran interès, per
diferents motius. Al Poliesportiu de Can Vidalet
estaven convocats els equips de futbol sala de
les penyes Madridista, Espanyolista i Barce-
lonista L’Avenç de la nostra ciutat i la Peña
Bética de Sant Joan Despí, per disputar el I Tro-
feu de Futbol Sala per a penyes, organitzat per
la Penya Espanyolista d’Esplugues, amb motiu
de la celebració del seu quart aniversari. 

Al Complex Esportiu Municipal La Plana,
vuitena edició de la Trobada aleví d’escoles 
d’handbol de Catalunya, promoguda pel Club
Handbol Esplugues i amb la presencia anuncia-
da de setze equips procedents de diferents po-
blacions catalanes. Tres dels equips eren d’Es-
plugues, l’amfitrió i dos procedents d’escoles:
el CEIP Lola Anglada i CEIP Gras Soler. La tro-

Fins a cinc esdeveniments extraordinaris tenen lloc aquests dies al municipi

bada incloia una visita guiada per Esplugues per
als  equips convidats  i es preveia la presencia
de jugadors, entrenadors i arbitres d’elit. Al
llarg del dia s’havien de disputar fins a trenta
partits. Finalment, l’altra cita del 24 de març era
el Trofeu Ciutat d’Esplugues de Pentatló Mo-
dern, amb la participació d’esportistes de les
categories juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí
i prebenjamí. Els clubs participants eren l’Es-
cola Esportiva Llor, el Club Pentatló Esplugues
entitat amfitriona, la Unió Esportiva Torredem-
barra, el Club Natació Valldoreix i el Comité
Departementeal de Pentatlón Moderne, aquest
últim procedent de França. Les proves de tir,
esgrima i natació es van fer a la residència Blu-
me de la nostra ciutat, mentre que les d’atletis-
me van ser al parc de Can Vidalet. Més informa-
ció de tots aquests esdeveniments a El Pont
154. 

La Festa de les rodes, 
el 22 d’abril

La Festa de les rodes , una de les
activitats ciutadanes amb més partici-
pació popular, ja té data de celebració:
el 22 d’abril. Comptarà, com en les da-
rreres edicions, amb un recorregut urbà
amb bicicleta i una sèrie d’activitats re-
creatives, a la plaça Catalunya. 
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Oriol Rodríguez, Genís Lorente i Aleix Anguera, pilots de
minimotos del Coto Club Esplugues, començaran el 15 d’abril, a
Móra d’Ebre, la seva participació al Campionat de Catalunya de
Minimotos, que enguany constarà de vuit proves, en diferents circuits
del Principat. Rodríguez competeix en categoria base, mentre que
Lorente i Anguera ho faran en la sènior B. Els tres piloten la mateixa
moto, una GRC. Rodríguez i Lorente van acabar segons a les seves
respectives categories l’any passat.

Els tres pilots de minimotos d’Esplugues
inicien la temporada 2007 

Tres jugadors espluguencs de minibàsquet formaran part de
les seleccions catalanes masculina i femenina que de l’1 al 4 d’abril
competiran al Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques,
que tindrà lloc a Cadis. Són Carlos Barrera, que actualment juga com
a base a l’equip preinfantil del FC Barcelona després d’haver
començat a l’AB Esplugues, Raquel Vázquez i Yaiza Rodríguez, totes
dues jugadores del CB Cornellà, la primera d’escorta i la segona de
base. Tots tres són jugadors nascuts l’any 1995 i per tant fan 12 anys
durant aquest 2007.  D’altra banda, a l’Álex Barrera, que va ser un
dels destacats en el darrer Torneig de Bàsquet Cadet Ciutat
d’Esplugues i millor jugador de la final, l’han convocat per formar
part de la preselecció cadet catalana. Fa poques setmanes ja va
participar en un torneig a Sabiñánigo (Osca) i haurà de fer-ho en
algunes competicions més abans de decidir-se els jugadors que
integraran finalment la selecció. Álex Barrera és cadet de primer any
i juga al cadet B del Joventut de Badalona.

Tres jugadors de minibàsquet d’Esplugues
jugaran amb la selecció catalana 

D’esquerra a dreta, Raquel Vázquez,  Carlos Barrera i Yaiza
Rodríguez

Olivé, a la piscina
del CEM La Plana

Aitor Olivé: “Ara tenim un
grup de nedadors amb
moltes possibilitats de futur”
El primer entrenador del CN Esplugues
fa set anys que és al club

Aitor Olivé és el primer entrenador del CN Esplugues, on va començar a
fer de tècnic ara fa set anys. En fa quatre que és el principal responsable
de la preparació dels seus esportistes. En quina situació afronta el club
la temporada del seu vintè aniversari?

Després d’un 2006 de transició i d’un procés de renovació, enguany
tenim un equip amb un bon nivell, sobretot en les categories de menys
edat. Comptem amb 60 nedadors i nedadores, i la previsió és que poguem
portar-ne 5 o 6 al Campionat de Catalunya.
La qualitat d’aquests nedadors li augura un bon futur al club?

El nivell és bo. Tenim la il·lusió de fer un bon equip i de tenir neda-
dors destacats en les categories superiors. Però és difícil parlar de futur
en un club on els esportistes, si despunten, acaben marxant a entitats més
potents, on pensen que podrien destacar més. La nostra il·lusió és que
triomfin aquí, però no els podem tancar les portes. Jo sempre els dic que
s’esperin fins que siguin infantils o juniors, però la decisió acaba sent seva.
Quin és el mètode de treball del CN Esplugues?

El que pensem és que com més s’entreni, més possibilitats es tenen
d’assolir bons resultats. L’ideal és entrenar tots els dies, de dilluns a di-
vendres, però som conscients que els infants fan altres activitats extraes-
colars i que no es poden dedicar només a la natació. La mitjana de dies
d’entrenament al club és de dos a tres dies setmanals, amb un treball
progressiu que s’incrementa a mida que els nens creixen. A la nostra es-
cola de natació, combinem natació i jocs, perquè els participants apren-
guin i es diverteixin. Després, el traball s’orienta a millorar el nivell i a pre-
parar-se per participar en els campionats.
Què aporta, des del seu punt de vista, la pràctica de la natació?

Per a mi és l’esport més complert que hi ha. És molt gratificant, tant
a nivell personal com social. En ser un esport individual, millora la capaci-
tat d’esforç i t’ajuda a desenvolupar-te com a persona. I socialment, la re-
lació amb els altres nedadors i competidors ajuda a fer amistats i a rela-
cionar-te.
I què pensa del programa municipal Cap infant sense saber nedar?

És un encert, perquè tots els nens i nenes han de saber nedar. I si
és gratuït, els pares i mares no s’ho pensaran tant. És molt bo que tothom
tingui l’opció d’aprendre’n.

Antonio Martín, fins ara al Can Cervera, és el nou entrenador
del FA Espluguenc, en substitució d’Antonio del Río, que  va deixar el
càrrec, per petició pròpia. L’Espluguenc  figura a la part mitja-alta de
la classificació, però se li ha allunyat la possibilitat de pujar o de jugar
la promoció d’ascens, després d’una ratxa de set partits en l’inici de
la segona volta en què només va sumar tres punts. Ara ha revifat i en
les últimes jornades ha protagonitzat partits espectaculars, com el
4-0 al Sant Ildefons o la victòria al camp del San Mauro, segon
classificat (1-2). 

Relleu a la banqueta del FA Espluguenc:
Antonio Martín supleix Antonio del Río 



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
153 | març de 2007

88



SERVEIS

EL PONT D’ESPLUGUES|
153 | març de 2007

89

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 8 de febrer)
Es fa una lectura de tots els actes programats durant el mes de

març, amb motiu del dia internacional de la dona. S’anuncia la creació
del Consell de les Dones del baix Llobregat, un òrgan de consulta i de
participació dels consells municipales de les dones de la comarca i de
les organitzacions, entitats associatives i cíviques del territori relaciona-
des amb aquest àmbit. També s’explica l’adhesió de l’Ajuntament
d’Esplugues a la convocatòria del IV Concurs de Narrativa per a Dones
Delta, que es fa conjuntament amb altres ajuntaments de la comarca.

Consell de la gent gran (reunió del 13 de març)
Es fa una valoració de l’acte de presentació de la Pla de seguretat i

del Pla integral per a la gent gran. També es debaten diverses propostes
sobre la Setmana de la Gent Gran, que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 de maig,
amb activitats adreçades al col·lectiu.

Consell de la solidaritat i cooperació al desenvolupament
(reunió del 15 de març)

S’aprova la distribució del pressupost 2007 per conceptes (projec-
tes locals, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, emergèn-
cies i sensibilització local). Es decideix que la 7a Festa de la Solidaritat i
la 4a Festa del Comerç Just es faran el cap de setmana del 9 i el 10 de
juny. Es fa una valoració molt positiva de la recollida de sucre, llenties i
oli per a la Caravana Catalana d’Ajut Humanitari per al poble sahrauí i
de la de sabates per a un orfenat d’Ucraïna. També s’analitza el contin-
gut de la xerrada sobre las maquilas de Nicaragua i el perquè de la baixa
assistència de públic. S’aporten algunes propostes per a futures convo-
catòries. També s’anuncia la celebració d’un taller de reflexió sobre les
necessitats formatives de les entitats (vegeu pàgina 40), s’informa de la
visita d’una delegació nicaragüenca a la ciutat i s’explica que el ple mu-
nicipal s’ha adherit a la declaració del dia 8 de setembre com a Diada
del cooperant. I anuncien el Sopar de la Fam per al 23 de març. La pro-
pera reunió serà el dijous 12 d’abril.

CONSELLS MUNICIPALS



Tres mesos des de l’aprovació dels pressupostos

i arriba la primera modificació de crèdits del pressu-

post municipal. Increïble però cert. L’amo d’una empre-

sa acomiadaria el seu gerent per planificar tan mala-

ment les finances, però de ben segur que hi hauria l’es-

pabilat de torn que faria veure a l’amo que no es tracta

de ser mal gestor sinó de malgastar els diners públics

en la promoció i difusió d’uns objectius que no respo-

nen al seu interès. En aquest cas a l’interès públic.

Els números parlen

per sí sols. Tres mesos

després d’aprovar el pres-

supost:

1.- Incrementen la

partida en dinamització cultural en 530.000 euros que

se sumen als 125.000 euros inicials.

2.- Incrementen la partida de la redacció del pro-

jecte de l’hotel d’entitats i la remodelació del Casal de

Cultura en 100.000 euros que se sumen als 0 euros ini-

cials.

3.- Incrementen la partida del web de

l’Ajuntament en 24.000 euros que se sumen als 18.827

euros inicials.

4.- Incrementen les despeses “de qualitat” en

34.078 euros que se sumen als 31.110 euros inicials.

Altres xifres ens escandalitzarien: increment de

29.440 euros per als Premis Pont, 36.000 euros per a

difusió d’actes, 25.000 euros per confeccionar i difondre

publicacions municipals, 29.400 euros més per a

Firesplugues o 20.000 euros per fer difuses activitats

per promocionar la ciutat.

Això sí, Finestrelles encara segueix tenint ca-

rrers sense asfaltar. El barri Centre segueix sense tenir

el casal d’avis dins del barri. Ciutat Diagonal i La

Miranda segueixen “gaudint” d’un bus urbà que fa ruta

turística abans d’arribar a destí. El Gall pateix una nova

rambla que aporta inundacions al pàrquing. La Montesa

segueix patint un deplorable enllumenat públic. La

Plana encara veu de tant en tant com individus aprofi-

ten l’hora de tancar els comerços per viure de l’aliena-

ció. Can Clota pateix dificultats per accedir al Parc dels

Torrents i al centre de la ciutat. I Can Vidalet continua

tenint seriosos problemes d’aparcament.

En el nostre model de ciutat la prioritat és la

qualitat de vida dels nostres veïns i no el fer jocs de

mans per poder malgastar diners en coses banals.

Nosaltres sí que estimem Esplugues.

Sembla que per fi Esplugues aspira a
tenir teatre, com a mínim així ho demostra l’e-
quip de govern socialista que ha programat tot
un seguit d’obres de teatre que es representa-
ran al casal Brillas. 16 espectacles previstos
per al lluïment de la primera actriu
d’Esplugues que duraran fins al mes de juny i,
pel que sembla, desprès tornaran a abaixar-

nos el teló ja que la
funció electoral s’hau-
rà acabat. La primera
actriu d’Esplugues és
una dona de recursos,

com a mínim de recursos econòmics, dels re-
cursos econòmics de l’Ajuntament, es a dir, de
tots. Ja ens va colar 90.000 euros no previstos
amb la cavalcada de Reis, després 48.000
euros més amb Carnestoltes, va ser també la
protagonista indiscutible de la inauguració de
la gespa del Camp de Futbol de Los Manolos...
perdó, del Molí, i sense cap tipus d’escrúpul ho
justifica tot amb una modificació del crèdit dels
pressupostos feta a 3 mesos de la seva apro-
vació. Els socialistes, i la seva primera actriu,
no resoldran els problemes culturals d’Es-
plugues, és a dir, no ens faran l’auditori, no
faran cap Casal d’Entitats, no posaran l’Ajun-
tament al servei de les entitats i seguiran ofe-
gant a aquelles associacions que mostrin la
seva critica davant del totpoderós i planifica-
dor Ajuntament. Alguns aplaudiran efusiva-
ment el govern socialista, són la claca, ele-
ment indispensable per al lluïment de la pri-
mera actriu i de la resta d’actors del seu re-
partiment, ningú no recordarà la manca d’in-
frastructures culturals o la manca de diàleg.
Esplugues és cultura i tradició, cultura de la
manipulació i tradició d’usar els diners públics
per a les campanyes electorals privades.
Acabaré fent un sentit homenatge a Lluís Llach
versionant una cançó seva, Fills d’Hiroshima:
Pilar, mala actriu, Esplugues, mal teatre, no-
saltres mal públic, teló!
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El teatre a Esplugues

Jordi Figueras | ERC-AM

Jocs de mans 

Roger Pons | CiU



Van pasando los meses y con ellos nuestras solici-
tudes al equipo de gobierno, que se van convirtiendo en
queja, dado que no existe Junta de Portavoces, en la cual
y coincidiendo con el resto de formaciones políticas de
oposición expresamos nuestro malestar por el actual sis-
tema de funcionamiento en el turno de Ruegos y
Preguntas al finalizar el Pleno Municipal, tanto el corres-
pondiente a los grupos políticos como el de las personas
que asisten a él.

Si es verdad que hubo un momento en el cual el
Grupo Municipal del PPC
dio soporte junto con otros
grupos a una transforma-
ción importante en el siste-
ma de funcionamiento, mo-
tivado por varios casos de

comportamiento incorrecto, falta de educación o pérdida
de los nervios en algún caso puntual por parte de algunos
asistentes y consideramos que todos merecen el mismo
respeto de manera recíproca.

Desde esa posición, buscando la normalidad y la
corrección, ahora pasamos a otra anormalidad o por lo
menos así lo consideramos las personas que formamos
el Grupo Municipal del PPC.

Seguro que muchos de vosotros recordaréis
aquellos tiempos de cuando nuestros abuelos o padres,
incluso muchos de vosotros mismos, en los que al atar-
decer se juntaban para rezar el rosario en misa o en casa
de alguien, situación religiosa muy respetable por cierto,
con ese murmullo del rezo convertido en letanía.

Pues bien, al finalizar los plenos municipales de
hoy en día y empieza el turno de Ruegos y Preguntas que
para los que intervenimos con preguntas o sugerencias
nos es muy importante, dado que es el momento y el
lugar indicado como órgano máximo fiscalizador. En ese
instante nace nuestra queja pues se convierte en un mo-
nólogo que acaba por convertirse en letanía, dado que no
da juego para más, al no haber correspondencia ni impli-
cación por parte del equipo de Gobierno actual.
Reclamamos  un sistema mejor que el actual y seguro
que se puede perfeccionar. Estamos abiertos a más su-
gerencias, sería que dieran respuesta a las preguntas que
formule cada Grupo Municipal por separado y si lo nece-
sita un turno de réplica cerrando el portavoz socialista
que es el Equipo de Gobierno actual. Así con todos los
grupos municipales, una vez levantado el Pleno Municipal
y abierto el turno de Ruegos y Preguntas, estos hacen lec-
tura de su pregunta formulada previamente por escrito,
se responde, se establece un turno de réplica y cierra el
portavoz Socialista.

Esta reclamación es la que presentamos los cua-
tro Grupos Municipales  en la oposición, convertida en
propuesta en el pasado Pleno Municipal y fue rechazada
por el actual Equipo de Gobierno, que para eso son ma-
yoría absoluta.

Debemos de cambiar las cosas.
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La Llei d’Igualtat impulsada pel govern de
José Luis Rodríguez Zapatero que fa pocs dies ha
aprovat el Congrés de Diputats, és un veritable pas
endavant cap a la igualtat entre homes i dones. Els
socialistes treballem per fer efectives polítiques ac-
tives com aquesta, que de debò contribueixen a can-
viar la nostra societat cap a una realitat més justa i
progressista.

La Llei d’Igualtat s’ha aprovat amb el suport
de tots els grups parlamentaris a excepció del PP,

que es va abstenir.
Amb aquesta re-

forma, el nostre país se
situa entre els països
més avançats en la pro-
moció dels drets de les

dones, a la vegada que es compleix un dels compro-
misos electorals del Govern Zapatero.

Hem posat els fonaments legislatius per am-
pliar els drets de les dones i també dels homes.
Perquè com molt bé sabeu, els homes també se’n
beneficien dels avanços cap a la igualtat, ja que amb
la nova llei podran ampliar considerablement el
permís laboral de paternitat.

Si fins ara el 94 % de les persones que deixen
el seu lloc de treball per raons familiars són dones,
amb la incorporació de les garanties de permís re-
tribuït als pares, es protegeix a la vegada a les
mares treballadores. S’inclouen millores en la pro-
tecció de la maternitat i es reconeix el dret a 15 dies
de permís de paternitat. Ara, doncs, trencarem amb
la discriminació de les dones en el mercat laboral,
perquè tenir fills és una responsabilitat compartida
de la dona i de l’home.

També els òrgans directius de les empreses
hauran de complir el que estableix la llei: les em-
preses de més 250 treballadors hauran d’incloure
plans d’igualtat en la seva negociació col·lectiva.
Amb aquesta mesura, es vol incrementar el percen-
tatge de dones als Consells d’Administració de les
grans empreses, que actualment no arriba al 3%,
mentre que aquestes dediquen més del doble del
temps que els homes a les tasques domèstiques.
En un termini de 8 anys, les grans empreses hau-
ran de tenir un 40% de dones en els seus Consells
d’Administració.

Les properes eleccions municipals seran les
primeres en què per llei, caldrà que les diferents
formacions polítiques presentin llistes electorals
amb una composició equilibrada de les llistes.

Donem la benvinguda a la nova llei que, de
debò, ajudarà a transformar la nostra societat amb
la igualtat real entre dones i homes com a bandera.

Ruegos y preguntas 
en los plenos o la
letanía municipal

Luis Ortega | PPC

Treballem per la igualtat
real

César Romero | PSC

Les obres de la rambla
Àngel Guimerà

Isabel Puertas | ICV-EUiA

És cert que la rambla Àngel Guimerà es va fer
malament i necessitava una millora, però una cosa era
corregir els defectes més evidents que presentava i una
altra gastar-se més de 400 milions de pessetes en una
obra que ens ha tingut més d’un any empantanegats en
un projecte faraònic i innecessari.

És evident que el govern municipal no té un pro-
jecte de ciutat, actua com si el canvi climàtic no existís i
només es preocupa de fer obres cares i espectaculars

per fer operacions d’imat-
ge i propagandístiques. 

Però si fins ara les
polítiques eren sovint equi-
vocades, però la gestió era
raonablement eficaç,

aquesta última legislatura la gestió municipal la podem
qualificar de molt negativa  perquè fan les coses mala-
ment i perquè cada vegada es malgasten  més diners en
propaganda. 

Tenim molts exemples d’aquesta mala gestió, un
exemple és el dels pisos socials que en més de tres anys
no han estat capaços de començar cap de les obres que
van pactar amb el nostre grup al principi de la legislatu-
ra. Però les obres de la rambla en són un exemple es-
candalós. 

D’entrada molts defectes de la rambla tenen el
seu origen en el projecte inicial que, per beneficiar els
constructors, es van permetre defectes de construcció,
entre la més greu que les calçades laterals són més es-
tretes del que estava previst. 

Està clar que nosaltres hem defensat en tot mo-
ment que les obres es fessin amb les menors molèsties
possibles per a la gent del barri i, en canvi, el govern mu-
nicipal no ha tingut aquesta prioritat. Al llarg de les obres
hem denunciat molts deficiències: voreres aixecades i
que moltes vegades s’han hagut d’aixecar i arreglar fins
6 vegades, passos mal senyalitzats, arbres tallats....

Però no només els veïns i veïnes, en general, hem
patit la situació sinó que el comerciants ho han patit es-
pecialment amb la rambla tallada i totes les voreres ai-
xecades durant mesos. A més, amb el projecte acabat,
no hi haurà espai per parar un moment el cotxe per una
petita descàrrega, per fer baixar una persona gran, els
arbres tardaran temps a donar ombra, etc...

L’alternativa a aquest desori era clara: un projec-
te senzill, que canviessin els bancs i els fanals i altres
petites millores. Molt més barat i executat més ràpida-
ment.

La gent del Gall ens preguntem: què hem fet per
merèixer això?


