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Treballem pel futur
d’Esplugues

Avui podem dir amb il·lusió i agraïment que Esplugues ha
guanyat a les Eleccions Municipals del passat 27 de maig.
Després que l’àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes
d’Esplugues hagi renovat la confiança en un govern de progrés a
l’Ajuntament, obrim ara una nova etapa de treball ambiciós, ri-
gorós i exigent al servei de la gent i de la nostra ciutat.

L’equip de dones i homes que encapçalo continuarem treba-
llant per un govern de progrés a l’Ajuntament d’Esplugues, amb
una majoria decisiva per continuar impulsant el canvi i fer reali-
tat les noves idees que hem proposat. Perquè volem seguir
transformant la nostra ciutat, posant a l’abast de tothom nous i
millors equipaments i construint uns barris equipats i agrada-
bles per viure-hi.

El nostre compromís és a favor del model de ciutat que vetlla
per la bona convivència, pel respecte a la pluralitat, per l’impuls
a la creativitat i pel reconeixement al nostre passat. Un model de
ciutat que té a les persones com a principal motiu per construir
una ciutat més oberta, participativa, acollidora i moderna. Per
això, adquirim el compromís d’impulsar una millor cohesió so-
cial, que generi més prosperitat, que sigui exemple de convivèn-
cia i de progrés.

Continuarem atenent totes les necessitats de la gent: dels
joves que estudien, treballen o volen emancipar-se; de les per-
sones grans que necessiten que els facilitem serveis específics
o bé que volen participar a activitats atractives de lleure, esport i
cultura; dels treballadors i treballadores, dels comerciants, de
les entitats i associacions ciutadanes i de les famílies, en parti-
cular les que tenen persones depenents. 

Ara comencem a treballar pel futur d’Esplugues i per portar a
terme els compromisos de govern que hem adquirit amb la ciu-
tadania. Us convido a tots i totes a participar en la construcció
del futur d’Esplugues, del nostre futur.  

Trabajamos por el
futuro de Esplugues

Hoy podemos decir con ilusión y agradecimiento que
Esplugues ha ganado en las Elecciones Municipales del pasado
27 de mayo. Después de que la amplia mayoría de ciudadanos y
ciudadanas de Esplugues haya renovado la confianza en un go-
bierno de progreso en el Ayuntamiento, abrimos ahora una nueva
etapa de trabajo ambicioso, riguroso y exigente al servicio de la
gente y de nuestra ciudad.

El equipo de mujeres y hombres que encabezo continuaremos
trabajando por un gobierno de progreso en el Ayuntamiento de
Esplugues, con una mayoría decisiva para continuar impulsando
el cambio y hacer realidad las nuevas ideas que hemos propuesto.
Porque queremos seguir transformando nuestra ciudad, ponien-
do al alcance de todos y todas nuevos y mejores equipamientos y
construyendo unos barrios equipados y agradables para vivir en
ellos.

Nuestro compromiso es a favor del modelo de ciudad que vela
por la buena convivencia, por el respeto a la pluralidad, por el im-
pulso a la creatividad y por el reconocimiento a nuestro pasado.
Un modelo de ciudad que tiene a las personas como principal
motivo para construir una ciudad más abierta, participativa, aco-
gedora y moderna. Por ello, adquirimos el compromiso de im-
pulsar una mejor cohesión social, que genere más prosperidad,
que sea ejemplo de convivencia y de progreso.

Continuaremos atendiendo todas las necesidades de la gente:
de los jóvenes que estudian, trabajan o quieren emanciparse; de
las personas mayores que necesitan que les facilitemos servicios
específicos o bien que quieren participar en actividades atractivas
de ocio, deporte y cultura; de los trabajadores y trabajadoras, de
los comerciantes, de las entidades y asociaciones ciudadanas y de
las familias, en particular las que tienen personas dependientes. 

Ahora comenzamos a trabajar por el futuro de Esplugues y por
llevar a cabo los compromisos de gobierno que hemos adquirido
con la ciudadanía. Os invito a todos y todas a participar en la cons-
trucción del futuro de Esplugues, de nuestro futuro.  
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TRIBUNA

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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MUNICIPALS 2007

El Partit dels Socialistes de Catalunya revalida la majoria
absoluta i Pilar Díaz serà reelegida alcaldessa d’Esplugues

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) va ser el guanyador
de les eleccions municipals a Esplugues i amb un 45,97 per cent i 12 re-
gidors va revalidar la majoria absoluta. Els ciutadans que van exercir el
seu dret de vot van refrendar així, per sisena vegada, la tasca de govern
que el partit porta  a terme a l’Ajuntament d’Esplugues, i Pilar Díaz serà
reelegida alcaldessa el proper 16 de juny.

El panorama polític a penes ha registrat canvis a la nostra ciutat,
amb una distribució de càrrecs electes idèntica a la del mandat 2003-
2007. A més del PSC i els seus dotze regidors i regidores, els altres par-
tits que seran representats al Ple municipal seran el Partit Popular (tres
càrrecs electes), Iniciativa per Catalunya-Verds (tres), Convergència i
Unió (dos) i Esquerra Republicana de Catalunya (un). Altres formacions

que van presentar candidatura a Esplugues no van aconseguir repre-
sentació, en no arribar al 5 per cent mínim imprescindible.  Són
Ciutadans -Partido de la Ciudadanía, amb el 4,30 per cent dels vots;
Plataforma per Catalunya (1,52 per cent) i Partit Republicà Català (0,37
per cent). 18.220 electors van anar a votar, cosa que suposa un 51,50%
del cens. 460 de les paperetes van ser en blanc.

El consistori resultant de les eleccions del 27 de maig passat pre-
sentarà moltes cares noves  respecte al de l’anterior període. Deu dels
seus 21 integrants seran diferents, amb una curiositat: nou s’estrenaran
com a regidors i regidores de la seva ciutat, mentre que un altre, Eduard

El PSC va obtenir 12 regidors; el PPC
i ICV, 3; CiU, 2, i ERC 1. La participació
dels electors va ser del 51,50 per cent. 
El nou consistori es constituirà 
el 16 de juny proper

Els votants que van exercir el seu dret
a vot van refrendar a les urnes la tasca
de govern portada a terme pel PSC en
els darrers anys

Pilar Díaz és felicitada per militants
del Partit dels Socialistes de Catalunya
en confirmar-se la victòria a les urnes

            



EL PONT D’ESPLUGUES|
155 | maig de 2007

05

MUNICIPALS 2007

atalunya revalida la majoria
egida alcaldessa d’Esplugues

Sanz, que va estar al consistori entre 1999 i 2003, torna al plenari muni-
cipal després d’un parèntesi de quatre anys. Els dos grups que s’han re-
novat més són el del PSC, amb quatre regidors que repeteixen, Pilar
Díaz, José Blas Parra, Antonio Salazar i Ramon Cervera;  i altres vuit
que debuten, Enric Giner, Sara Forgas, Juan Antonio Fernández, María
Mena, Eduard Sanz, Adela Donaire, Mariber Peláez i Montserrat
Zamora; i el d’ICV-EUiA, amb Lídia Ibáñez i Juan Manuel Serrano acom-
panyant la cap de llista, Isabel Puertas.  Els altres tres grups no presen-
ten novetats: Luís Ortega, Pedro Ruiz i Mercè Haro, pel Partit Popular;
Roger Pons i Lídia Morera, per Convergència i Unió, i Jordi Figueras, per
Esquerra Republicana de Catalunya, repeteixen acta de regidor o regi-
dora.  El canvi de mandat ha significat l’adéu a la corporació de regidors
que han dedicat molt de temps  a la política municipal, com Lorenzo
Palacín, Carles Ginés, Maria Isabel Fernández, Trinidad Bravo o Santi
Campo, que portaven almenys quatre legislatures a l’Ajuntament.

Un altre dels aspectes destacats del nou consistori serà el de l’im-
portant increment de regidores. Així, 10 dels 21 càrrecs electes seran
dones, la xifra més alta mai existent al consistori. 

Els 21 regidors
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM)

Pilar Díaz Romero
Enric Giner Rodríguez
Sara Forgas Úbeda
Juan Antonio Fernández Rubio
María Mena Galindo
Eduard Sanz García
Adela Donaire Caballero
José Blas Parra Rodríguez
María Bernarda Peláez Díaz
Antonio Salazar Dotor
Montserrat Zamora Angulo
Ramon Cervera Maurel

Partit Popular de Catalunya (PPC)

Luís Elías Ortega Lázaro
Pedro Ruiz Moreno
Mercè Haro Capell

Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV-EUiA)

María Isabel Puertas Ros
Lídia Ibáñez Nebot
Juan Manuel Serrano Lizana

Convergència i Unió (CiU)

Roger Pons Navacerrada
Lídia Morera Culebras

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM)

Jordi Figueras i Bofill

Un ciutadà exerceix el seu dret a vot al
col·legi electoral situat al CEIP Isidre Martí

Esplugues Televisió va informar des de la casa consistorial del re-
sultat de les eleccions municipals 

PARTIT VOTS PERCENTATGE REGIDORS
Partit dels Socialistes de Catalunya 8.339 45,97% 12
Partit Popular de Catalunya 2.746 15,14% 3
Iniciativa per Catalunya Verds 2.304 12,70% 3
Convergència i Unió 1.859 10,25% 2
Esquerra Republicana de Catalunya 1.310 7,22% 1
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PISCINES

El segon any de la platja d’Esplugues
comença el dilluns 25 de juny
Les piscines municipals d’estiu Parc dels Torrents estrenen vestidors i zona de
recepció. També s’ha renovat la zona enjardinada i s’han plantat més arbres

El segon any de les piscines municipals
Parc dels Torrents és a punt de començar. El
dilluns 25 de juny, aquesta instal·lació pensa-
da per al lleure estiuenc de la gent d’Esplu-
gues obrirà portes per segona temporada,
amb algunes novetats importants: nous vesti-
dors, nova recepció i zona enjardinada renova-
da, amb l’objectiu de fer la instal·lació més cò-
moda per a les persones usuàries.

Durant els mesos que la instal·lació ha
estat tancada, després de l’acabament de la
seva primera temporada, s’hi ha construït un
edifici social, ubicat entre les piscines i l’antiga
fàbrica La Baronda (ara en fase de remodela-
ció). Dins d’aquest nou edifici s’hi han habilitat
la recepció, que inclou el servei de venda d’en-
trades i de lloguer de taquilles; els vestidors,
que tenen taquilles individuals d’ús puntual,

un bon pati de dutxes separades per mampa-
res, zona d’aigüeres i lavabos; una zona de bar,
equipada amb terrassa; una farmaciola i uns
magatzems per guardar-hi material de la ins-
tal·lació. Com la resta del recinte de les pisci-
nes, els nous serveis estan adaptats a les per-
sones amb mobilitat reduïda. 

Pel que fa a la millora de la zona enjardina-

da, ha consistit en la renovació de la gespa i la
plantació de nous arbres. 

Dates i horaris
Les piscines, una de prop de 800 metres

quadrats de vas d’aigua, per a tots els públics,
i una altra infantil, d’uns 100 metres quadrats,
obriran del dilluns 25 de juny al diumenge 9 de
setembre. Els horaris seran els mateixos de
dilluns a diumenge, d’11 del matí a 7 de la
tarda, amb diferents preus i abonaments, se-
gons l’edat dels usuaris o el dia d’assistència
(vegeu el requadre annexat a la fotografia su-
perior). La instal·lació compta amb grup de
professionals que tenen com a prioritat vetllar
per la seguretat i la comoditat de les perso-
nes. 

La temporada de bany
serà del 25 de juny 
al 9 de setembre. 
Obrirà de dilluns a
diumenge, d’11 del matí 
a 7 de la tarda

Les piscines municipals Parc dels Torrents van inaugurar-se l’estiu passat i faciliten el bany sense sortir de la ciutat i en un entorn únic

FESTIUS FEINERS TEMPORADA MENSUAL
0 0 0 0

3,10 3,80 49 24,65

4,20 4,95 80,15 38,65
- - 170,25 85,25

PETITS (0-4 anys)
INFANTILS (5-14 anys) / GENT
GRAN / DISCAPACITATS
ADULTS
FAMILIAR

PREU (euros)
ENTRADES PUNTUALS ABONAMENTS
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La rambla del Carme s’erigeix en un escenari
ideal per a la celebració de Firesplugues
Tant els comerços expositors com el
públic visitant van lloar l’amplitud
d’aquesta avinguda, la combinació entre
passeig i espai verd i la seva centralitat,
en el cor del barri de La Plana

La rambla del Carme s'ha mostrat com un excel·lent escenari per
a la celebració de Firesplugues, la dotzena edició de la qual es va cele-
brar els dies 4, 5 i 6 de maig. L'amplitud del carrer, la seva accessibilitat,
la disposició dels espais verds i la proximitat dels escenaris comple-
mentaris, com la plaça Gandhi, la plaça Rovellat o l'espai ubicat en la
confluència amb el carrer Verge de Guadalupe, són aspectes que han
contribuït a a l'èxit de convocatòria en el nou emplaçament, lloat tant
pels expositors com pels ciutadans i cutadanes d'Esplugues i d'altres
municipis que van omplir el recinte firal durant els tres dies de cele-
bració.

Firesplugues 2007 va comptar amb la presència d'una vuitantena
d'estands, amb una àmplia representació del comerç local. Uns cin-

quanta comerços van ser-hi presents, en representació dels diferents
sectors econòmics de la ciutat (alimentació, moda, complements perso-
nals o de la llar, ensenyament d'idiomes o de música, agències de viat-
ges, informàtica...), que van poder vendre o mostrar els seus productes i
serveis, promocionar-se i prestigiar el comerç de la ciutat. La Unió de
Botiguers i de Comerciants d'Esplugues, recentment guardonada amb
el premi El Pont d'Esplugues a l'activitat associativa, va participar de
manera activa en el certamen, del qual és coorganitzador, juntament
amb l'Ajuntament d'Esplugues. La UBCE va comptar amb un ampli es-
tand, va fer sortejos d'aparells audiovisuals i va organitzar unes passe-
jades amb unes espectaculars roadsters (motos de tres rodes) al voltant
de la Fira. Els visitants també van poder pujar a un trenet i, els més me-
nuts, a les motos de la Policia Local d'Esplugues.

L'Ajuntament d'Esplugues va encapçalar la relació d'expositors
institucionals. A l'estand municipal es mostraven dues columnes de pla-
fons en què s’explicaven les principals actuacions de l'Ajuntament, tant
del passat més recent com del futur més proper. També es podia acce-
dir a Internet amb els tres ordinadors de què disposava el punt informà-
tic i seguir la projecció de l'audiovisual Esplugues sorprèn. Altres insti-
tucions presents a la Fira van ser els ajuntaments d'Ahrensburg, ciutat
alemanya agermanada, i de l'Espluga Calba, el Consorci de Turisme del

Molts ciutadans i ciutadanes van visitar Firesplugues 
i van gaudir de les activitats que s’hi portaren a terme
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ix en un escenari
iresplugues

Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local i el Museu Can
Tinturé. També hi va haver un estand d'ETV-Llobregat Televisió i de di-
ferents partits polítics (PSC, PPC, ERC i Ciutadans-Partido de la Ciu-
dadanía).

L'afluència de públic va ser massiva durant els tres dies de la Fira,
que va ser inaugurada per l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, i el pre-
sident de la Unió de Botiguers, Emiliano Maroto. Precisament, Pilar Díaz
va explicar al final de la tercera jornada que "la Fira ha estat un èxit.
Estem molt contents pel seu desenvolupament i agraïm a la gent
d'Esplugues tant la seva col·laboració en el muntatge com la seva pre-
sència a la Fira". "Moltes persones m'han felicitat —en nom de l'orga-
nització— i m'han fet saber que l'elecció de la rambla com a escenari de
Firesplugues ha estat tot un encert" va afegir l'alcaldessa. Una cinquan-
tena d'activitats complementàries, des de tallers i espectacles infantils
fins a una fira del disc de col·leccionistes i diferents concerts, van tenir
lloc de forma paral·lela a Firesplugues, per dinamitzar aquest certamen
bianual que, en general, s'ha tancat amb un balanç molt positiu. 

La Unió de Botiguers i de Comerciants va
sortejar productes audiovisuals

Molts expositors van portar a terme durant Firesplugues dife-
rents activitats de dinamització, l’objectiu de les quals era que la gent
passés una estona divertida dins del recinte firal i, sobretot, donar a
conèixer la seva oferta. La Unió de Botiguers i de Comerciants
d’Esplugues va portar a terme l’habitual sorteig de diferents regals,
en aquest cas cedits per Comercial Eléctrica del Llobregat. Eren, entre
altres,  una espectacular pantalla de plasma, un equip de música o un
DVD gravador, que es van rifar entre els visitants de la Fira que van
emplenar una butlleta lliurada en alguns dels estands dels comerços
presents a Firesplugues que estan adherits a la Unió de Botiguers.
Dies més tard, els regals es van lliurar a la botiga que Comercial
Eléctrica del Llobregat té al carrer Llunell, al barri de La Plana.

A l’esque-
rra, uns visitants
a l’estand munici-
pal. A baix, l’espai
destinat a Can
Tinturé (a l’esque-
rra) i el de la
Fundació
Finestrelles
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Los expositores ponen buena nota a la ‘Fira’

Los expositores de Firesplugues 2007 cali-
ficaron el certamen con una nota de 8,13 pun-
tos (sobre un total de 10), lo que representa un
aumento de más de medio punto respecto a la

valoración de la edición del año 2005. En ge-
neral, los y las comerciantes presentes califi-
caron su participación en Firesplugues de
“buena experiencia”, según expresaron en la
encuesta realizada por la organización una vez
finalizada. El emplazamiento, que alguno de
los expositores calificó de “extraordinario” o
de “más bonito y más amplio”, y las fechas ele-
gidas  —“a principios de mayo la gente aún no
marcha de manera masiva a la playa y eso fa-
vorece que vengan a vernos” llegó a decir uno
de los participantes— fueron aspectos desta-
cados por la gran mayoría. “Ha sido una buena
feria, por la participación popular, y estoy en-
cantado por la nueva localización de la rambla
del Carme” explicó otra de las personas que
respondieron a la encuesta.

La percepción sobre el número de visi-
tantes fue en general alta los tres días de

Feria, sobre todo en las jornadas de sábado y
de domingo. La sensación de que el número
de visitantes fue alto o muy alto superó el 85
por ciento de los expositores, tanto el sábado
como el domingo. En la jornada inaugural, esa
percepción fue algo inferior, aunque más del
80 por ciento de los encuestados consideraron
que la afluencia también fue alta o muy alta.

Sugerencias
Los comerciantes participantes en

Firesplugues 2007 realizaron una serie de su-
gerencias para hacer que la próxima edición,
que se celebrará en 2009 —el certamen tiene
una periodicidad bianual—, siga mejorando en
calidad y afluencia de público. Cuestiones re-
lativas a la ubicación de algunos estands, la
participació o no de firmas de fuera de
Esplugues, la realización y promoción de las

8,13 puntos sobre 10.
Ésta es la calificación
que las personas que
participaron en
Firesplugues con un
estand dan a este
certamen 

Arriba, el trenecito que funcionó con
gran éxito durante Firesplugues. A la derecha,
tres de los estands de firmas locales presentes 
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nota a la ‘Fira’

actividades culturales paralelas a Firesplu-
gues, la rotulación de los estands, la coloca-
ción de más urinarios públicos o la megafonía
son aspectos que, si mejoran, pueden contri-
buir a hacer de la Feria un certamen con  más
atractivo, tanto para quienes participan como
expositores como para quienes lo hacen como
visitantes. 

La ubicación de la Feria 
—la rambla del Carme—
y las fechas de
celebración fueron
unánimemente elogiadas

El estand de la Policía Local fue uno de los más concurridos

Los Mossos d’Esquadra también estuvieron presentes en el certamen

Firesplugues acogió actividades para todos los públicos
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Una nena aplaudeix la presència del grup Vatua l’olla, que va animar la inauguració  de Firesplugues. A la dreta, l’activitat que va organitzar
en el seu estand l’empresa Treballs Verticals

Emiliano Maroto, president de la Unió de Botiguers i Comerciants, Pilar Díaz, l’alcaldessa, i Werner Wandick, alcalde d’Ahrensburg, van inau-
gurar la Fira acompanyats dels portaveus dels grups municipals i altres regidors. A la dreta, Díaz i Maroto saluden en un estand

Els ordinadors instal·lats a l’estand municipal i  el concurs de futbol virtual que va organitzar Esplugues Televisió —el premi era una video-
consola per al guanyador— van atreure l’atenció de molts dels visitants més joves

Més imatges de Firesplugues 2007

Es van fer passejades amb roadster, amb la Unió de Botiguers, i amb la moto de la Policia Local
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Un amplio programa de actos
complementarios acompañó a la ‘Fira’
Durante los tres días de Firesplugues hubo cine al aire libre, música, talleres,
hinchables, actuaciones en directo y hasta una Feria del Disco de Coleccionista

La celebración de hasta una cuarentena
de actos en distintos puntos de la ciudad
tenía como principal objetivo dinamizar
Firesplugues y que toda Esplugues se
sintiera partícipe del certamen

La celebración de Firesplugues llegó con un nutrido programa de ac-
tividades bajo el brazo. Fueron una cuarentena de citas diversas, dirigi-
das a públicos diferentes y realizadas en distintos barrios, que dinami-
zaron Firesplugues  y sirvieron para que toda la población se sintiera
más partícipe de este certamen, que sobrepasa su dimensión comercial
para convertirse en en un gran acontecimiento ciudadano.

Este programa de actos incluyó citas de todo tipo, desde dos se-
siones de cine al aire libre, con la proyección de Pequeña Misss Sunshine
e Infiltrados, en el parque Pou d’en Fèlix, hasta una feria del coleccio-
nismo musical, en la rambla Verge de la Mercè, donde también hubo la
actuación de dos grupos de clónicos de los Beatles y los Rolling Stones.
Un tercer grupo clónico, en este caso de U2, actuó en la plaza Catalunya.

La mayoría de actividades tuvieron lugar en el entorno de la ram-
bla del Carme. El auténtico punto neurálgico de este programa de actos
fue la plaza Gandhi, que acogió una inmensa ludoteca para los más pe-
queños, con diferentes juegos e hinchables con los que los más peques
lo pasaron pipa; talleres de chapas, de maquillaje y de elaboración de
marcos de fotos; y espectáculos infantiles, con las actuaciones de Jaume
Barri, Anna Roca, País de Xauxa y Noé i els Banda Festa. En el mismo

escenario de la plaza Gandhi hubo un concierto de habaneras, con el
grupo Marejol; un concierto-vermouth, en el que actuaron los Hot
Carajillos Happy Band; y una actuación de los alumnos de la Escuela de
Música Amalgama, entre otras actividades. La presencia de un caricatu-
rista también fue elogiada por los visitantes a la Fira. En la plaza
Rovellat, que acogió un circuito de educación vial, y en la plaza ubicada
en la confluencia entre la rambla Carme y la calle Verge de Guadalupe,
donde hubo algunas actuaciones, entre las que destacó la del payaso
Marcel Gros, también hubo actividades paralelas a Firesplugues. 

En Can Vidalet hubo una feria dedicada a los coleccionistas de música. Marcel Gros actuó junto al recinto ferial

Los hinchables convocaron aq muchos niños y niñas, como el taller de maquillaje, una actividad que es siempre garantía de éxito
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La mutua Fiatc inicia en Esplugues la construcción de una
clínica de medicina integral, su principal centro médico
El equipamiento estará ubicado en la calle Sant Mateu, en un solar de 13.500 metros en el que también se prevé la futura construcción de un centro geriátrico 

La mutua FIATC ha iniciado las obras de construcción de la Clínica de
Medicina Integral Diagonal en la calle Sant Mateu de Esplugues, junto al
instituto Joanot Martorell y frente a las instalaciones del Consell Català
de l’Esport. El presidente de la compañía, Joan Castells, y la alcaldesa
de Esplugues, Pilar Díaz, presidieron el pasado 16 de mayo el acto de
colocación de la primera piedra de este equipamiento sanitario.

El que se conocerá como CMI Diagonal será un edificio de cuatro
plantas (los tres pisos superiores y la planta baja), que tendrá además
tres niveles subterráneos, dos para aparcamiento y otro para archivos y
almacenes. Se ubicará en un terreno de cerca de 11 mil metros cuadra-
dos, 2.500 de los cuales se destinarán a zona ajardinada. Según explicó
el director del proyecto, el arquitecto Jordi Frontons, en la planta baja se
ubicarán todos los servicios médicos, como un área quirúrgica de 2.000
metros cuadrados, zona de diagnóstico por la imagen, laboratorio, con-
sultorios y unidades de cuidados intensivos, entre otros, además de
otros servicios complementarios como bar-restaurante, quiosco y tien-

da de complementos y dependencias administrativas de FIATC. La se-
gunda planta, en una iniciativa innovadora, acogerá servicios técnicos
auxiliares de la clínica, que en otros hospitales suelen ubicarse en la úl-
tima planta o en la azotea. En las plantas tercera y cuarta estarán las
ochenta y cinco habitaciones con las que contará la clínica.

Un centro sanitario avanzado
FIATC convertirá esta Clínica de Medicina Integral en su principal

referente en atención sanitaria, ya que sustituirá al actual hospital ubica-
do en la avenida Diagonal de Barcelona. “Será un centro sanitario avan-
zado, que ofrecerá a sus clientes una asistencia excelente con un trato
exquisito a la altura de las exigencias de los tiempos actuales” explicó
en el acto de la primera piedra el presidente de FIATC, Joan Castells,
que recordó que la CMI Diagonal de Esplugues ampliará la oferta de la
clínica barcelonesa, centrada en su alta especialización en traumatolo-
gía y en medicina del deporte, con nuevas modalidades médicas y qui-

El acto de colocación de la primera piedra de la clínica tuvo lugar el pasado 16 de mayo. En el interior de la piedra
se introdujo un cilindro, con varias publicaciones, entre ellas el último número de El Pont, y monedas de curso legal
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lugues la construcción de una
su principal centro médico

metros en el que también se prevé la futura construcción de un centro geriátrico 

rúrgicas y con unidades especializadas pluridisciplinares. Castells defi-
nió el equipamiento que se ha empezado a construir como “de ámbito
metropolitano” y recordó que no será exlusivo de los mutualistas de
FIATC, sino que también estará a disposición de la población en general.
Por su parte, la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, dio la bienvenida a
FIATC a la ciudad y afirmó que la construcción de este nuevo equipa-
miento sanitario es una “excelente noticia” para el municipio. Tanto Joan
Castells como el arquitecto del proyecto agradecieron la predisposición

del Ayuntamiento para que  la clínica sea una realidad dentro de tres
años, que es cuando se prevé que las obras finalicen.

Durante el acto de colocación de la primera piedra se anunció que
en el mismo solar en el que se ubicará la clínica se edificará, más ade-
lante, un segundo inmueble, que acogerá un centro geriátrico. El presi-
dente de FIATC, Joan Castells, recordó que la compañía adoptó el com-
promiso de construir esta residencia para gente mayor tras la sugeren-
cia que, al respecto, le hizo el entonces alcalde de Esplugues, Lorenzo
Palacín —que estuvo presente en el acto—, cuando  se iniciaron las con-
versaciones entre el Ayuntamiento y FIATC.  El acto de colocación de la
primera piedra de la CMI Diagonal reunió a más de un centenar de per-
sonas, entre directivos de FIATC, visitadores médicos y otros profesiona-
les del sector médico. También acudieron las tenientes de alcalde Im-
maculada Cano y Maria Isabel Fernández, y dos representantes del IES
Joanot Martorell, que ejercerá de vecino de la nueva clínica cuando ésta
inicie su actividad. 

El presidente de FIATC, Joan Castells, 
y la alcaldesa, Pilar Díaz, protagonizaron
la colocación de la primera piedra de la
CIM Diagonal, que se construirá en un
solar ubicado entre la ronda de Dalt 
y el instituto Joanot Martorell

La clínica ampliará la oferta asistencial 
que FIATC ofrece a sus mutualistas, aunque
estará a disposición de la población en general
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El conjunt escultòric que
recorda aquest músic 
i poeta del segle XIX s’ha
renovat i modernitzat i
s’ha tornat a instal·lar a la
plaça, un cop reformada 

L’escultura d’homenatge
a J. Anselm Clavé torna
a la plaça Sant Lluís

La Coral La Coloma i la banda de l’Escola Municipal de Música van actuar a la festa de cele-
bració per la renovació del conjunt escultòric. A dalt, a la dreta, els membres de l’Associació de Veïns
de Can Clota, l’alcaldessa, Pilar Díaz, i el regidor de barri, Antonio Salazar, al costat de l’escultura

L’escultura data de 1960, quan la Coral
La Coloma va celebrar el seu centenari.
Amb la seva renovació, culmina 
el procés de reforma de la plaça 
Sant Lluís Gonzaga, situada al cor 
del barri de Can Clota 

La reforma de la plaça Sant Lluís Gonzaga ha quedat completada,
amb la renovació del conjunt escultòric d’homenatge a Josep Anselm
Clavé, que torna a ser a la plaça, tot i que amb uns elements i un disseny
molt diferents als anteriors. 

L’Ajuntament va organitzar una festa de celebració de l’efemèride  el
10 de maig passat, a la mateixa plaça Sant Lluís, que va servir per com-
provar com és el nou embolcall de l’escultura, una placa de marbre
blanc que inclou una reproducció de l’efígie de Josep Anselm Clavé i un
text que recorda el centenari de la Coral La Coloma, l’any 1960. Les pa-
raules que s’hi poden llegir són en castellà —a començaments dels 60
no estava permès fer les inscripcions en una altra llengua—. Aquesta
placa de marbre  s’ha situat ara en un suport de ferro, que al darrere
porta la inscripció següent: “Era l’home creador, vinculat al país, als
problemes del seu temps, inconformista, malgrat la dolcesa de moltes
de les seves tonades. Quan va morir, menestrals,obrers i cantaires, so-
bretot, sentiren un buit pregon, una mena d’enyorament que encara per-
dura” del llibre de Josep María Poblet Josep Anselm Clavé i la seva
època. (1824-1874). Clavé fou músic, poeta i dirigent polític, i va ser el
precursor dels grups corals a Catalunya.

L’acte de celebració d’aquesta nova etapa de l’escultura va comp-
tar amb la presència de la banda de l’Escola Municipal de Música d’Es-
plugues, dirigida per Pere Bayona —era el primer acte d’inauguració en
què prenia part la banda—, i de la Coral La Coloma, amb Jordi Armando
Jasso al capdavant, que van interpretar diferents temes. Més d’un cen-
tenar de persones van assistir a aquest senzill acte de celebració, que

va ser presidit per l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz. En les paraules
que aquesta va adreçar al públic present, recordà que “amb la
instal·lació de l’escultura, la reforma de la plaça queda completada de
manera definitiva” a la vegada que va apuntar el proper inici de les obres
que completaran la reforma integral del barri de Can Clota, les del ca-
rrer Josep Anselm Clavé, que seran dividides en dues fases per reduir-
ne l’impacte en el conjunt del barri. Diferents membres de l’Associació
de Veïns de Can Clota,amb el seu president, José Fernández, al capda-
vant, també van estar presents en aquesta inauguració. 
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Ja han començat les obres d’urbanització
del talús de l’autopista  situat al carrer Puig i
Cadafalch, entre Laureà Miró i l’avinguda Lluís
Companys. Els treballs que s’estan duent a
terme des del 21 de maig passat inclouran el
desbrossament de la vegetació que hi havia
fins ara en aquests terrenys i la posterior plan-
tació de gespa, arbustos i una línia d’arbres

Comença a urbanitzar-se
el talús de l’autopista B-23
al carrer Puig i Cadafalch

Ministeri de Foment per tal d’aconseguir el so-
terrament de l’autopista B-23 al seu pas per
Esplugues, tal com informava El Pont en el nú-
mero 154.

La urbanització d’aquest tram de talús, que
és semblant al que ja s’ha fet en altres punts
de la mateixa via, forma part del pla anual de
reforma dels barris, que ha inclòs la repavi-

És una actuació inclosa en el pla anual de millora dels
barris, impulsat per l’Ajuntament d’Esplugues

Obras de mejora en 
el alcantarillado de 
la calle Josep Argemí

El Ayuntamiento de Esplugues
iniciará en breve unas obras de mejora
del alcantarillado de la calle Josep
Argemí, en su tramo comprendido entre
Juli Garreta y la avenida de Cornellà, y de
conexión con el colector que discurre por
toda la avenida de Cornellà. Las obras
servirán para mejorar el servicio de
alcantarillado existente en el barrio del
Gall, especialmente de las manzanas
situadas en el entorno de la calle en la
que se llevaran a cabo las obras, que
durarán un mes desde su inicio. 

Traslado del pipican del
parque de la Fontsanta

La Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona
inició el pasado 14 de mayo los trabajos
para trasladar el pipican del parque de la
Fontsanta, que hasta la fecha estaba
situado junto a la calle Manuel de Falla,
para ubicarlo en otro punto del mismo
parque, concretamente en la confluencia
de las calles Àngel Guimerà y Josep
Argemí. Se considera que la nueva
ubicación es mejor tanto para los
usuarios del parque como para los
propietarios de perros que frecuentan la
zona. El Ayuntamiento tiene distribuidos
quince pipicanes en toda la población.
Son los espacios adecuados para que los
animales hagan sus necesidades, que
deben ser recogidas por sus amos y
depositadas en una papelera.

Aprobado un trámite legal
para construir vivienda
protegida sobre los
mercados municipales

El pleno municipal aprobó el 11 de
mayo el proyecto de modificación puntual
del Plan General Metropolitano de los
terrenos en los que se encuentran los
dos mercados municipales. Este trámite
legal, pendiente ahora del visto bueno de
la Comisión de Urbanismo de Barcelona,
permitirá la construcción de los edificios
que acogerán los dos futuros mercados y
viviendas  protegidas de alquiler para
jóvenes y gente mayor.

El Ministeri de Foment  preveu fer un carril bus a l’autopista
El Ministeri de Foment preveu crear un nou carril a l’autopista B-23, que estaria reservat

a la circulació d’autobusos i permetria millorar la mobilitat i descongestionar l’accés a Barcelona
des de la comarca del Baix Llobregat. El nou carril aniria des de Molins de Rei fins a la ciutat
comtal i s’inclouria en la sèrie de mesures que des dels governs de l’Estat i de la Generalitat
s’han proposat per millorar la circulació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La previsió, segons
que va afirmar el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, és que les
obres puguin començar abans que s’acabi aquest any 2007  o a començaments de 2008.

que ha d’esdevenir una barrera verda que re-
dueixi l’impacte acústic que significa el pas de
vehicles per l’autopista. L’Ajuntament porta a
terme aquesta actuació pal·liativa, que té l’ob-
jectiu d’esmorteir el soroll de la B-23 i també
l’impacte visual del talús, mentre resta a l’es-
pera de les converses que ha iniciat amb el

mentació d’alguns carrers, l’arranjament d’al-
gunes cruïlles per adaptar-les a les persones
amb mobilitat reduïda, la substitució d’alguns
elements de mobiliari urbà, la millora d’algu-
nes voreres i la col·locació de passos de via-
nants amb ressalt. 
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A l’esquerra, Manuel Carrasco amb empleades del CEM La Plana. A la dreta, Pilar Díaz saluda De María en presència del regidor  José Blas Parra

David de María, que tancà el concert, en un moment de la seva actuació. L’Ajuntament donà suport a la celebració de la gala a Esplugues

La Cadena Dial i l’Ajuntament organitzen un concert
multitudinari amb estrelles del pop espanyol a Esplugues
L’emissora de ràdio va portar fins a la nostra ciutat la gala ‘Día del Dial’, amb la participació de David de María, Diego Martín, Manuel Carrasco o Manu Tenorio

Els aficionats a la música pop espanyola van tenir una excel·lent opor-
tunitat de veure i escoltar en directe, a la nostra ciutat, al Complex Es-
portiu Municipal La Plana, algunes de les seves figures emergents. La
Cadena Dial, amb el suport d’altres institucions, especialment de l’Ajun-
tament d’Esplugues, van organitzar el concert Día del Dial, que va comp-
tar amb la presència de Mone, Joan Tena, Pedro Javier Hermosilla, BNK,
Conchita, Carlos Barroso, Manu Tenorio, Diego Martín, Manuel Carrasco
i David de María, tots ells artistes que lluiten per fer-se un lloc en el pa-
norama musical espanyol. Fins i tot, en alguns casos ja han tingut can-
çons en els llocs capdavanters d’algunes de les llistes d’èxits més im-
portants.  Més de 1.600 persones, segons dades facilitades per la pròpia
Cadena Dial, van assistir a l’acte, gràcies a les invitacions gratuïtes lliura-
des per la mateixa emissora i per l’Ajuntament, a través de diferents
punts d’atenció ciutadana (casa consistorial, punts joves de la Biblioteca
Pare Miquel i de l’Espai Remolí i vestíbul del CEM La Plana).

El concert, com manen els cànons, va anar in crescendo. Els dos pri-

mers a cantar els seus temes van ser els catalans Mone (que en el seu
vessant d’actriu és coneguda per la seva interpretació del paper d’Empar,
professora i directora d’institut a la sèrie El cor de la ciutat) i Joan Tena,
que va presentar dos temes de l’àlbum que acaba  d’editar. Després de
Pedro Javier Hermosilla, que  aquest any ha fet de teloner d’Antonio
Orozco en la seva gira per tot Espanya, el primer gran cop d’efecte el van
donar els cubans BNK, que amb escassament dues cançons van fer pu-
jar alguns graus la temperatura del CEM La Plana. La madrilenya Con-
chita —una de les seves cançons, Tres segundos, ha estat una de les re-
velacions d’aquest darrer hivern— i Carlos Barroso —potser el menys
conegut dels participants—, van donar pas als moments més esperats
de la nit, amb la presència a l’escenari, de manera successiva, de Manu
Tenorio, Diego Martín, Manuel Carrasco i David de María. Manu Tenorio,
que ha progressat molt des que va ser finalista de la primera edició d’O-
peración Triunfo, va interpretar Cómo te he echado de menos i Entende-
rás, del seu últim disc, editat l’any passat. Diego Martín també va inter-
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nt organitzen un concert
del pop espanyol a Esplugues

ació de David de María, Diego Martín, Manuel Carrasco o Manu Tenorio
pretar dos temes. Un va ser Déjame verte, que l’any passat va arribar a
ser número 1 d’algunes llistes musicals.

La vetllada va arribar al seu clímax amb les dues darreres inter-
vencions. Manu Carrasco va mostrar tot el talent que havia deixat entre-
veure en el moment del seu descobriment, quan va tenir lloc la segona
edició d’Operación Triunfo. Carrasco és ara, tot i la seva joventut, un can-

Unes 1.600 persones van assistir 
a aquest concert, celebrat al 
Complex Esportiu Municipal La Plana, 
que va permetre seguir en directe
aquestes figures emergents de 
la música espanyola 

tant més madur, capaç de fer vibrar el públic amb la seva veu i la seva
guitarra. L’alt grau de coneixement de les lletres de les cançons per part
del espectadors i espectadores va permetre la necessària complicitat en
un concert en directe com aquest. La presència de David de María a sobre
de l’escenari va rematar la nit. Aquest cantant, natural de Jerez, va inter-
pretar algunes de les seves cançons més conegudes i recents, incloses
en el disc Caminos de ida y vuelta, que l’any passat el va fer mereixedor
de diversos números 1 a les llistes d’èxits i del premi Ondas de la música.
El seu directe sonava pràcticament igual que enregistrat, cosa que diu
molt a favor de la seva qualitat musical. El públic així li ho va reconèixer,
seguint amb emoció cada una de les peces que va interpretar.

L’organització de Día del Dial era una iniciativa de Cadena Dial, que
periòdicament porta a terme actes d’aquest tipus en diferents poblacions
catalanes. En aquest cas, l’emissora va escollir Esplugues i, si atenem
les paraules dels seus responsables, podria ser l’inici d’una interessant
relació entre aquesta cadena radiofònica i la nostra localitat. 

El públic va viure amb entu-
siasme l’actuació d’aquestes es-
trelles de la música espanyola
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Llegado el momento en el que miles de espluguenses  afrontan el
final de curso y con él los exámenes decisivos que decidirán si pasan o
no de nivel, el Ayuntamiento refuerza un servicio muy útil para  las per-
sonas que necesitan un espacio adecuado para preparar este esprint
final: las aulas de estudio, que están habilitadas en dos equipamientos
municipales, la Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues y el Espai
Jove Remolí.

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (c/Àngel Guimerà, 106-108)
pone a disposición de sus usuarios el servicio de aula de estudio del 5
de junio al 1 de julio. El punto joven de la Biblioteca Pare Miquel da la
posibilidad de ir a estudiar, de 10 de la noche a 1 de la madrugada (ex-
cepto el día 23 de junio, en el que, con motivo de la verbena de San Juan,
este servicio permanecerá cerrado).

Por lo que respecta al Espai Jove Remolí (plaza Blas Infante, s/n), es-
te equipamiento cuenta con un servicio permanente de aula de estudio,
que está disponible de lunes a sábado, de 5 de la tarde a 9 de la noche,
los miércoles y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde (no abre los
domingos, los días festivos ni el mes de agosto). 

Las aulas de estudio se
refuerzan del 5 de junio 
al 1 de julio
Funcionan en la Biblioteca Central Pare
Miquel y el Espai Jove Remolí

L’alumnat de l’Escola d’Adults
també va celebrar Sant Jordi

L’Escola d’Adults d’Esplugues  va celebrar el 23 d’abril, diada
de Sant Jordi, l’acte de lliurament de  premis del concurs literari
que el centre, ubicat a l’edifici Eugeni d’Ors a Can Vidalet, organitza
amb motiu del dia del Patró de Catalunya. Cada alumne podia pre-
sentar treballs en prosa i vers, en castellà o català, i un jurat format
per professionals del centre va decidir el nom dels guanyadors. El
certamen té com a objectius estimular l’escriptura entre l’alumnat i
dinamitzar el centre amb activitats obertes a tothom. L’alcaldessa,
Pilar Díaz, va presidir l’acte i va lliurar els premis a tots els guanya-
dors. A la fotografia, tres dels guardonats, amb Pilar Díaz.

Cicle de cinema negre a 
la Biblioteca La Bòbila

La Biblioteca La Bòbila ha fet durant el mes de maig el cicle de cine-
ma Assassins en sèrie, que ha inclòs la projecció de les pel·lícules El
vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang; El estrangulador de Boston, de
Richard Fleischer, Plenilunio, d’Imano Uribe, i Crónica de un asesino en
serie, de Bong Joon-Ho. El cicle ha servit per veure com el cinema ha
reflectit la figura de l’assassí en sèrie, persones que, segons l’FBI, maten
almenys tres vegades, amb un interval entre cada assassnat, i els crims
dels quals són resultat d’una compulsió. 

La gent gran fa el seu 
recital poètic anual

El Centre Municipal Puig Coca va acollir el 26 d’abril passat el
recital poètic que un grup de persones grans —vinculades en la
seva majoria al programa sociocultural que l’Ajuntament destina a
aquest col·lectiu— fa cada any. Els participants d’aquest any han
estat Marcel·la Brillas, Ramona Bròvia, Teresa Busquets, Montser-
rat Crosas, José Fernández, Cipriano García, Josep Maria Giménez,
Conchi Jiménez, Antònia Martinez, Francisco Martos, Juan Ortega,
Remedios Peña, Ángel Rayuela i Honorio Sánchez.

Els grans poetes d’Esplugues, amb l’alcaldessaIMATGE D’ARXIU
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Lliurats els premis del 
II Certamen de Poesia
Jove d’Esplugues
Alumnes dels instituts La Mallola, Joanot Martorell i
Severo Ochoa van presentar-hi un total de 80 poemes

Els alumnes d’ESO i de batxillerat dels tres
instituts públics d’Esplugues (La Mallola, Joa-
not Martorell i Severo Ochoa) van presentar un
total de 80 poemes a concurs al II Certamen
de Poesia Jove d’Esplugues, convocat per l’A-
juntament i els punts joves de l’Espai Remolí i
de la Biblioteca Pare Miquel, amb l’objectiu de
promoure la creació literària entre els esplu-
guencs més joves.

El Certamen incloïa tres categories,
alumnat de 1r i 2n d’ESO; de 3r i 4t d’ESO i de
1r i 2n de batxillerat. Héctor Gonzalo, de l’IES
La Mallola, amb el poema Se busca tema, va
ser el guanyador de la categoria de 1r i 2n

d’ESO. David Romeral (IES Joanot Martorell) i
Carla Jover (IES Severo Ochoa) també van
estar guardonats en aquesta categoria.

Elisa Bernal (IES La Mallola), va guanyar
el primer premi de la categoria  de l’alumnat
de 3r i 4t d’ESO, amb el treball La burbuja.
Laura Sánchez (IES Joanot Martorell) i Efrem
Blázquez (IES La Mallola) també van ser pre-
miats en aquesta segona categoria.

Finalment, Alexandra Gual (IES Joanot
Martorell) va ser la guanyadora de l’apartat
destinat als alumnes de 1r i 2n de batxillerat,
on només hi va haver participació de l’IES Joa-

not Martorell.  Alexandra Gual va guanyar amb
el poema T’estic estimant. Cristian Sipiran i
Yasmina Cruz també van ser premiats. 

Els premis van ser lliurats el dimecres 2
de maig a la biblioteca Pare Miquel, en un acte
presidit per José Blas Parra, regidor de
Joventut. Els guanyadors de les diferents cate-
gories, que van ser obsequiats amb lots de lli-
bres, van recitar les seves composicions poèti-
ques, algunes de les quals d’una gran catego-
ria i enginy i que servien per saber quines són
les inquietuds més profundes a aquestes
edats. L’amor i les relacions personals van ser
els temes més recorrents entre els autors. 

El jurat del certamen estava integrat per
Assumpta Pastor (agent local d’igualtat), Isa-
bel Ballesteros (agent local de diversitat i ciu-
tadania), Francisco Castillo (tècnic de gestió
social de l’Ajuntament) i l’equip tècnic de l’Es-
plujove. El certamen va comptar amb el suport
de l’equip docent dels tres  instituts públics de
la ciutat. 

Elisa Fernández guanya el
concurs fotogràfic dedicat
a la dona

Elisa Fernández, amb la fotografia
Llaços, va ser la guanyadora del concurs
fotogràfic que l’Ajuntament i el Consell
Municipal de les Dones van organitzar
amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional de la Dona (8 de març).
Marta Cendrero va ser finalista, amb una
obra sense títol. L’alcaldessa, Pilar Díaz,
les presidentes de les tres associacions
de dones, Carme Pallarés (La Plana),
María Gómez (El Gall) i Laura Queizán
(El Taller-Can Vidalet),  i el fotògraf
Alfons Rodríguez, van integrar el jurat
del certamen, que va comptar amb 15
participants i 24 fotos presentades.

L’IES Joanot Martorell
celebra el Dia de les
matemàtiques

Coincidint amb el Dia mundial de
les matemàtiques, alumnes i docents de
l’IES Joanot Martorell van organitzar  el
10 de maig, a la rambla Verge de la
Mercè, una jornada de divulgació i de
“desmitificació” d’aquesta assignatura,
una de les més temudes pels estudiants.
L’activitat va consistir en la realització de
diferents jocs matemàtics, que
mostraven la part més lúdica de
l’assignatura. Hi van intervenir, com a
convidats, alumnes de 6è dels CEIP Joan
Maragall, Matilde Orduña i Can Vidalet.

Els tres guanyadors, amb el regidor José Blas Parra
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El IES La Mallola y el IGS de Ahrensburg
celebran diez años de intercambios 
La relación entre el IES
La Mallola de Esplugues 
y la Integrierte
Gesamtschule de
Ahrensburg es uno de los
principales exponentes
del hermanamiento de
las dos ciudades 

Como diría aquél, parece que fue ayer pero
ya hace diez años que el Instituto de Educación
Secundaria La Mallola y la Integrierte Gesamt-
schule de Ahrensburg realizan anualmente un
intercambio entre alumnos de los dos centros.
Gracias a esta relación duradera en el tiempo,
cerca de doscientos alumnos y alumnas de se-
cundaria del IES La Mallola —preferiblemente
de 3º y de 4º de ESO— han podido conocer la

ciudad hermanada, su gente y sus costumbres
y sus homónimos alemanes han podido hacer
lo propio en Esplugues. Se trata de intercam-
bios en los que los jóvenes que intervienen
conviven con familias de acogida y realizan ac-
tividades conjuntas, de tipo cultural y divulga-
tivo, fundamentalmente.

La celebración de este décimo aniversa-
rio de los intercambios se realizó el 5 de mayo,
con motivo de la presencia en Esplugues de un
grupo de alumnos y alumnas de la Integrierte
Gesamtschule y también de un grupo de ex-
estudiantes de este centro que en su día habí-
an participado en los intercambios. La presen-
cia de los alumnos de la IGS del 5 al 11 de ma-
yo en nuestra ciudad era la devolución de la
que un grupo de estudiantes del IES La Mallola
realizaron el pasado mes de marzo a Ahrens-
burg. La fiesta central tuvo lugar en el propio
IES La Mallola,  en la calle Andreu Amat, con
la actuación de la Colla de Bastoners d’Esplu-
gues, de la Coral Joves Musicòrum y del Grup
de Percussió Atabalats. 

En el transcurso de esta fiesta, tanto Ar-

cadi Cirera, director de La Mallola, como Her-
bert Jansen, de la IGS, se felicitaron por esta
década de intercambios y los efectos positivos
que ha supuesto entre el alumnado que ha
participado en ellos. La alcaldesa, Pilar Díaz,
corroboró la idea de que la relación entre los
dos centros ha sido enormemente positiva,
tanto para sus estudiantes como, por exten-
sión, para las dos ciudades. 

Desde hace una década,
estudiantes de los dos
centros han viajado a la
ciudad hermanada, en
una experiencia muy
enriquecedora desde los
puntos de vista social 
y educativo

Los alumnos que han participado en el intercambio de este año, juntos con la alcaldesa y sus profesores
en el salón de plenos del Ayuntamiento. A la derecha, el pastel conmemorativo del décimo aniversario
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El Ayuntamiento, por su parte, ofreció
una cena oficial en la que participaron tanto
una delegación oficial de Ahrensburg  como el
grupo de ex-alumnos. En este nuevo encuen-
tro se expresó el deseo de continuidad de esta
fructífera experiencia.  Los directores de los
dos centros, la alcaldesa de Esplugues y el al-
calde de Ahrensburg, Werner Bandick, sopla-
ron las velas de un pastel de celebración.

Delegación oficial
La delegación oficial del Ayuntamiento

de Ahrensburg que estuvo también en Esplu-
gues durante el primer fin de semana de ma-
yo, hizo acto de presencia en nuestra ciudad
con el doble motivo de participar en estos ac-
tos de celebración de este décimo aniversario
y de intervenir en Firesplugues, donde contaba
con un stand propio. La delegación, encabeza-
da por el alcalde e integrada por representan-
tes de diferentes fuerzas políticas de su con-
sistorio, se entrevistó con miembros de la Unió
de Botiguers, y realizó diferentes visitas, como
a Pujol i Bausis o al Espai Jove Remolí. 

La Asociación de Vecinos de Can Clota
celebra las Fiestas de Primavera del barrio

La Asociación de Vecinos de Can Clota organizó durante el pasado mes de mayo las de-
nominadas Fiestas de Primavera del barrio, que constaron de dos actividades: una melé de
petanca, en la que participaron los aficionados a este deporte de este barrio y en la que hubo
premios para todos los competidores; y un espectáculo de payasos, que tuvo lugar en la mati-
nal del  20 de mayo, con la presencia de 3/4 de 15, un grupo que divirtió mucho a los niños y
niñas presentes en la actividad. Tanto este festival como la melé de petanca tuvieron lugar en
la plaza del Taxi.

Emotivo homenaje al exconcejal y líder
vecinal Juan Artacho

El edifici Cadí acogió el pasado 25 de abril un acto de homenaje y recuerdo a Juan
Artacho, fallecido a finales del año pasado. El homenaje fue impulsado por tres de las organi-
zaciones a las que estuvo vinculado o con las que tuvo una estrecha relación: Iniciativa per
Catalunya Verds,  la parroquia de Sant Antoni-Santa Gemma y el Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet. Artacho fue concejal del Ayuntamiento de Esplugues en dos mandatos diferentes
(1979-1983 y 1991-1995)  y presidente de la Asociación de Vecinos de Can Vidalet. Pero, por en-
cima de cargos, fue un defensor de las libertades personales y colectivas, compromoetido con
Esplugues y su ciudadanía, rasgos que se destacaron en el homenaje que se le tributó.
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L’IES La Mallola acull 
una exposició sobre
l’alfabetització a Nicaragua

L’Institut d’Educació Secundària La Mallola va acollir del 21 al 31 de
maig l’exposició Imatges per la solidaritat, que el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament ha realitzat sobre el procés d’alfabetit-
zació a Nicaragua, país amb el qual l’institut manté molts lligams grà-
cies a la seva relació solidària amb diferents municipis d’aquell Estat
centreamericà. La instal·lació de l’exposició al pati interior del centre va
ser una iniciativa de l’Ajuntament d’Esplugues i del Consell Municipal de
Solidaritat. 

La mostra incloïa fotografies i una projecció de 45 minuts que il·lus-
trava com l’Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca  Amador
(AEPCFA), coordinada per Orlando Pineda, està portant a terme un pro-

Alumnes i professors del centre han
estat cooperants en aquell país
centreamericà durant els últims anys

cés d’alfabetització per a adults a través d’un mètode audiovisual, ano-
menat Yo sí puedo, creat per una pedagoga cubana. El sistema es basa
en unes 60 lliçons a partir de les quals els analfabets aprenen a llegir i a
escriure. Els assistents a l’exposició podien escriure una postal solidària
de reconeixement per enviar-la a Nicaragua.

La inauguració de l’exposició va comptar amb la presència de Joan
Colomer, membre de l’AEPCFA a Girona i mestre d’adults, que va pro-
nunciar  una conferència. 

L’Esplai Espurnes organitza tallers
d’educació al consum

L’Esplai Espurnes ha organitzat recentment, al seu espai
de ludoteca, dos tallers de consum al voltant de temàtiques que
afecten molt de prop els infants: el berenar i el joc i la joguina.
Amb aquestes activitats es pretenia que els nens i nenes
participants, d’entre 3 i 12 anys, s’informessin, raonessin i
adquirissin coneixements relacionats amb l’alimentació
saludable i que també fossin capaços d’establir els criteris
bàsics perquè facin un consum responsable, tant d’aliments
com de joguines.

Alfons Rodríguez fa una projecció de
fotos de l’Iraq

El fotògraf espluguenc Alfons Rodríguez va protagonitzar
el 16 de maig passat a la sala d’actes de la Casa Golferichs de
Barcelona la projecció fotogràfica Irak, lo que encontraron los
americanos, en què Rodríguez va explicar la seva experiència en
aquest país de l’Orient Mitjà. L’acte era organitzat per l’Espai de
Fotografia Francesc Català Roca. Alfons Rodríguez és un
fotògraf especialitzat en reportatges de viatges i publica en les
revistes més prestigioses del món.

La Fundació Santa Magdalena impulsa
un projecte de voluntariat

La Fundació Santa Magdalena, flamant Premi El Pont
d’Esplugues de Solidaritat 2007, posarà en marxa, en breu, el
projecte Foment i consolidació del voluntariat, mitjançant el qual
vol aconseguir la col·laboració desinteressada de persones, per
tirar endavant els projectes de l’entitat. Jordi Riba, un dels
integrants de la Fundació, ha explicat que “considerem molt
important poder comptar amb l’esforç desinteressat de
persones que ofereixen el seu temps a favor d’una tasca
solidària i que han trobat en la Fundació un espai de participació
activa en l’àmbit de la cooperació, que els fa partícips del canvi
de la realitat social  de persones en situació de necessitat o
dificultat”. El projecte té el suport de l’Obra Social La Caixa, que
li ha destinat una subvenció.

IMATGE CEDIDA PER L’ESPLAI ESPURNES

Alumnes de 4t d’ESO de l’IES La Mallola  observen la mostra
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Catorze països es beneficien dels ajuts
solidaris impulsats per l’Ajuntament

Quinze entitats de la ciutat impulsen
projectes de cooperació amb municipis 
o comunitats d’Àsia, Europa de l’Est,
Amèrica Llatina i Àfrica. El consistori
també col·labora amb el Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament

Municipis o comunitats de catorze països d’arreu del món es benefi-
cien durant l’any 2007 d’ajuts solidaris des d’Esplugues. Quinze entitats
de la nostra ciutat han presentat projectes de cooperació amb Àfrica,
Europa de l’Est, Amèrica Llatina i Àsia, amb l’objectiu de destinar-hi
ajuts en àmbits tan diferents com l’alfabetització, la construcció d’habi-
tatges o d’equipaments, la formació laboral o sindical, el manteniment
dels ecosistemes o la realització de colònies d’estiu a casa nostra.

Precisament, la major diversitat de països destinataris dels ajuts
és una de les grans novetats d’aquest any, respecte a exercicis ante-
riors. Per exemple, és la primera vegada que Mèxic, Colòmbia o Ucraïna
reben ajuts dins d’un projecte anual. L’altre fet noticiable és la incorpo-
ració de dues entitats més al grup d’associacions que promouen la soli-
daritat d’Esplugues arreu del món: Glaç Solidari i l’IES Joaquim Blume.
Glaç Solidari, en la línia d’ajudar les víctimes de l’explosió de la central
nuclear de Txernòbil, impulsa l’adquisició d’equipament per a l’orfenat
de Pridneprovsk (Ucraïna), mentre que l’IES Joaquim Blume vol que es
contribueixi a la construcció d’una instal·lació esportiva per a escolars
sense recursos al Departament de Puno, al Perú. 

A més dels diners que l’Ajuntament d’Esplugues hi destina, finan-
çant els catorze projectes que s’especifiquen en el plànol que acompa-
nya  aquesta informació, el nostre municipi té una participació en el Fons

Català de Cooperació al Desenvolupament, del qual és municipi asso-
ciat. Esplugues col·labora en les iniciatives del FCCD per a l’adquisició
de material escolar per al poble sahrauí; per a la introducció d’energia
elèctrica al Caserío El Potrero (El Salvador); per a la campanya d’alfabe-
tització a Nicaragua; per a la construcció d’un institut de formació labo-
ral, també a Nicaragua; i per donar suport a un centre d’aprenentatge
d’informàtica a Eseka (Camerun). El Fons, com fa l’Ajuntament a nivell
local, també porta a terme actuacions de sensibilització a tot Catalunya,
que també tenen suport del pressupost municipal, que des de fa uns
anys destina el 0,8 per cent dels ingressos propis a contribuir per un
món més just. 
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Jornades sobre la
Comunidad Segundo
Montes al CEIP Isidre Martí
Ja fa gairebé 20 anys que l’escola 
i aquesta comunitat d’El Salvador
mantenen una relació solidària

El CEIP Isidre Martí ha dedicat recentment unes jornades a la
Comunidad Segundo Montes, d’El Salvador, amb la qual manté una re-
lació solidària des de fa gairebé 20 anys. Tot l’alumnat de l’escola ha
estat treballant durant el curs diferents aspectes per tal d’elaborar uns
murals explicatius sobre aquesta comunitat. Els murals van configurar
el contingut d’una exposició que es va inaugurar el 10 de maig, amb una
conferència que van pronunciar Irene Vallvé, coordinadora de les Escoles
Associades de la UNESCO; Catalina Montes, presidenta de la Fundació
Santiago i Segundo Montes; i Joan Salvat, periodista i director del pro-
grama 30 minuts, de TV3. 

La relació entre el CEIP Isidre Martí i la Comunidad Segundo
Montes va sorgir arran de la crida internacional que un grup de refu-
giats salvadorencs retornats al seu país  després de la guerra civil van
fer per poder assentar-se en uns terrenys fins aleshores desèrtics. Van
adoptar el nom de Segundo Montes en record d’aquest jesuïta, gran de-
fensor dels drets humans, assassinat al final de la guerra civil. 

L’ajut promogut pel CEIP Isidre Martí des de 1991 ha servit per
subministrar aliments per a gent gran, per ajudar a la construcció d’un
mercat estable o d’habitatges i per dotar la comunitat d’una ambulància
medicalitzada. Ara, l’escola, amb el suport municipal, ha engegat un
altre projecte nou: la rehabilitació d’un edifici per transformar-lo en es-
cola de formació professional.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va rebre a l’Ajuntament Catalina Montes,
germana de Segundo Montes i presidenta de la Fundació que porta el
seu nom, el mateix dia de la inauguració de l’exposició. 

Un moment de la conferència inaugural de l’exposició  que l’alum-
nat de l’escola ha fet sobre aquesta comunitat d’El Salvador

IMATGE CEDIDA PEL CEIP ISIDRE  MARTÍ

Es busquen famílies per acollir
infants del Sàhara

Com cada any en aquestes dates, l’associació Amics del Poble
Sahrauí ha fet una crida per aconseguir la col·laboració de famílies
d’Esplugues que vulguin acollir a casa seva un dels deu infants que
vindran a la nostra ciutat els mesos de juliol i agost. Qui vulgui fer-
ho, ha de trucar a la presidenta de l’entitat, Esperanza Granados
(tel. 647 96 15 28), o al telèfon d’atenció ciutadana de l’Ajuntament
(900 30 00 82). L’estada dels infants sahrauís, que es repeteix des
de fa anys, serveix per donar a conèixer la realitat del poble sahrauí
mitjançant la seva relació amb les famílies espluguenques, i fo-
mentar i impulsar l’apropament entre el poble sahrauí i el català,
entre altres objectius.

La Fundació Finestrelles fa la
Trobada ludicorelacional

La Fundació Pro Disminuïts Psíquics Finestrelles va portar a
terme el 31 de maig passat la quinzena trobada final de l’intercanvi
que les seves usuàries realitzen al llarg del curs amb el Taller
Ocupacional Can Serra i amb l’Escola Fax de l’Hospitalet, amb l’ob-
jectiu de facilitar la relació entre dos col·lectius ben diferents: adults
amb discapacitat psíquica i joves alumnes d’ESO. D’altra banda, el
grup de teatre Finestrelles Show representarà l’obra Històries d’un
teatre al Casal de Cultura Roibert Brillas (dimarts 19 de juny, 17.30
h, entrada lliure).

Una imatge de les actuals instal·lacions de la Fundació

Infants sahrauís que van venir a Esplugues l’any 2005
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Esplugues figura entre les poblacions en què, tot i que de manera in-
cipient, s’ha conegut la presència del mosquit tigre, una espècie invasora
procedent d’Àsia, detectada per primer cop a Catalunya el 2004 a Sant
Cugat del Vallès. No transmet cap malaltia a Europa, per tant no hi ha
cap risc en aquest sentit.L’únic inconvenient que comporta aquesta nova
espècie és la molèstia de les seves picades, que fa de dia i de forma deci-
dida, sobretot a les cames. Preferentment ataca en exteriors, però també
entra a les cases. La molèstia pot ser important. No travessa la roba grui-
xuda, però sí els mitjons.

Té un aspecte zebrat blanc i negre, amb una ratlla blanca al centre del
cap i del tòrax. És un mosquit força petit (tant o més que el mosquit
comú). És freqüent que els afectats descobreixin les picades posterior-
ment, sense haver-les notat en el moment. Les picades no fan mal, al
contrari, sovint no es noten, però la inflamació que provoquen dura al-
guns dies.Les fumigacions són pràcticament inútils, i haurien de ser
quinzenals per tenir una eficàcia mínima. Això no es pot fer pels riscos
dels plaguicides sobre la salut de les persones.Els tractaments en rie-
res, llacs i parcs públics no són necessaris perquè no és allà on cria, sinó
a l’interior dels domicilis. Només el control sobre les larves és eficaç, pri-
vant-les dels seus punts de cria.

Aquest insecte es cria en  gerros, testos, galledes, embornals, pots i
ornaments de jardí que puguin contenir aigua en petites quantitats. Per
això són especialment abundants en zones amb cases unifamiliars amb
jardins.Les larves són forçosament aquàtiques i la supressió d’aquests
punts amb aigua és el millor mètode de control. Per matar-les n’hi ha
prou de buidar l’aigua en el terra. Aquestes accions les han de dur a ter-
me tots els ciutadans al seu domicili, i són les més eficaces. Si es fan co-
rrectament i les fa tot el veïnat, la molèstia disminuirà molt.Els repel·-
lents dèrmics són una solució eficaç, tot i que alguns poden provocar hi-
persensibilització, especialment als nens, i cal aplicar-los correctament
segons les indicacions. 

Consells per eradicar la
presència i els efectes
del mosquit tigre

68 persones participen a la
Marató de sang d’Esplugues

Un total de 68 persones van acostar-se el 13 de maig passat
a la Biblioteca del CEIP Isidre Martí per participar a la Marató de
donació de sang. Segons que informa el Banc de Sang i Teixits, d’a-
questes 68 donacions, 62 es van fer efectives i la resta, 6 en total,
van ser oferiments de persones que ja podran donar-ne en una
altra convocatòria. Del total de donants, 13 ho van ser per primera
vegada, una dada que el Banc valora de manera molt positiva. El
Banc de Sang i Teixits, els responsables del qual consideren fona-
mental augmentar les seves reserves, ha agraït la col·laboració
d’entitats, empreses i particulars i el suport de l’Ajuntament en
aquesta nova acció per fomentar la donació de sang a la ciutat.  

La Policia Local controla 
el soroll de les motos a la nit  

La Policia Local d’Esplugues va portar a terme del 23 al 26
d’abril una campanya de control del soroll emès per vehicles de
dues rodes. A diferència d’altres accions anteriors, aquesta vegada
el control es va fer de nit, perquè es considera que la contaminació
acústica és especialment molesta a aquestes hores. Del total de 60
vehicles supervisats, només una motocicleta superava els límits es-
tablerts. El control va servir també per detectar que dos conductors
circulaven sense carnet i un altre sense l’assegurança obligatòria.

© John Doe/CDC

© John Doe/CDC

S’ha detectat la presència del mosquit tigre a Esplugues
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El programa ‘Compartir
coche’ permitió ahorrar
10.000 litros de gasolina
Importante incremento en 2006 de este
proyecto, que facilita viajes conjuntos a
personas que hacen un mismo trayecto 

Los resultados de 2006 del programa Compartir coche, en el que in-
tervienen diversos municipios, entre ellos Esplugues, revelan que esta
iniciativa tuvo una importante repercusión en nuestra ciudad, hasta el
punto que registró un total de 263 usuarios durante el año pasado. Esto
significa que el programa permitió ahorrar casi 70.000 euros en gasoli-
na durante este periodo y evitó la emisión de 157,75 toneladas de CO2 a
la atmósfera, al conseguir que dos o más personas compartiesen un
mismo vehículo para dirigirse al trabajo o a su centro de estudios. El
hecho de compartir trayecto ha permitido, también, reducir el número
de coches en circulación, lo que ha ayudado a descongestionar el tránsi-
to y a reducir la contaminación acústica. La mayoría de los viajes  com-
partidos —prácticamente dos de cada tres— se realizan diariamente, lo
que apunta que para muchas personas, compartir coche forma parte de
su vida cotidiana. El programa Compartir coche funciona a través de la
página web www.compartir.es (se puede acceder a través de www.es-
plugues.cat. Las personas interesadas en participar en él deben regis-
trarse y explicar el recorrido que realizan habitualmente. Si alguna otra
persona inscrita realiza el mismo trayecto, con un horario coincidente,
se ponen de acuerdo para viajar de manera conjunta, con un solo vehí-
culo. En la misma página web funciona otro programa, Compartir par-
king, que permite intercambiar de manera temporal las plazas de apar-
camiento privadas. 

Este servicio se creó en 2003 
y desde entonces el número de 
usuarios no ha parado de crecer 

Entra en vigor la prohibició d’encendre foc
a la Serra de Collserola

El període de l’any en què resta prohibit encendre foc a la
Serra de Collserola va entrar en vigor el 2 de maig passat i es
perllongarà fins al 30 de setembre, tot i que les condicions
climatològiques podrien fer ampliar aquest termini durant el mes
d’octubre. L’entrada en vigor d’aquest període significa que durant
aquest temps no es podrà encendre cap tipus de foc (fins i tot en
barbacoes) ni fer servir cap tipus d’artefacte pirotècnic. Per tant,
es demana molta prudència a la ciutadania, ara que arriben

temps de revetlles. La prevenció del foc a la Serra de Collserola
és un dels principals objectius dels diversos municipis que en
gaudeixen, per tal de preservar-la. A Esplugues, l’any 2006 no hi
va haver cap incendi a Sant Pere Màrtir, però ni l’Ajuntament ni el
Consorci del Parc de Collserola abaixen la guàrdia, perquè
consideren que la lluita contra el foc ha de ser constant i que
tothom ha d’extremar la precaució perquè no tingui lloc un succés
d’aquest tipus.

Els alcaldes metropolitans refermen la
seva voluntat d’impulsar el Pacte
industrial de la Regió de Barcelona

Els alcaldes i alcaldesses dels municipis adherits al Pacte
industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona han signat un
manifest que advoca per “mantenir i, si és possible, incrementar
el pes actual del sector industrial dins l’àmbit metropolità,
mitjançant actuacions que millorin la competitivitat empresarial i
ajudin a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball”.
El Pacte Industrial compta amb el suport de 44 municipis, dos
sindicats, tretze organitzacions empresarials, el Govern de la
generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de barcelona,
cinc consells comarcals, dues universitats i altres deu institucions
catalanes, que tenen la voluntat unànime d’impulsar i renovar els
acords que van donar lloc al naixement de l’Associació.

IMATGE D’ARXIU
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La primavera va començar a
Esplugues amb l’obsequi de plantes
L’Ajuntament regala 26.000 unitats de
petúnies i clavell de moro amb motiu
de la campanya ‘Una flor al teu balcó’,
els dies 11 i 12 de maig

La primavera va començar a Esplugues amb un regal molt especial:
flors per a les llars de la ciutat. La campanya Una flor al teu balcó s’ha
celebrat enguany els dies 11 i 12 de maig i ha inclòs el lliurament de
13.000 kits amb dues plantes, una petúnia i un clavell de moro, amb
unes flors de gran bellesa, que han de servir perquè la gent vesteixi la
ciutat de primavera.

Una flor al teu balcó va tenir, un any més, una gran acollida per
part de la ciutadania. Des de primera hora del matí, i prèvia presentació
del val corresponent, que l’Ajuntament havia distribuït per totes les bús-
ties els dies anteriors, les persones interessades a aconseguir les plan-
tes es van adreçar als punts de distribució per recollir-les. N’hi havia
set, als mercats de La Plana, Can Vidalet i de la rambla Àngel Guimerà,
al Casal de Cultura Robert Brillas, al Casal de Barri de Can Clota, al
Complex Esportiu Municipal La Plana i a l’Edifici Molí de Can Vidalet.

L’afluència va ser constant durant tot el matí. Abans de les 10, en
alguns punts ja hi havia cua, i el flux de persones va ser constant, fins al
punt que en alguns llocs de lliurament es van acabar les plantes molt
abans de l’horari establert inicialment, les 2 del migdia, tant divendres
com dissabte. Juntament amb les dues plantes, els ciutadans van ser
obsequiats amb un DVD que incloïa un reportatge amb imatges de la
ciutat. 

L’Ajuntament dóna suport al Concurs
Internacional de Roses Noves de Barcelona

L’Ajuntament d’Esplugues ha donat suport a la celebració re-
cent del 7è Concurs Internacional de Roses Noves de Barcelona,
celebrat al parc de Cervantes, fronterer amb la nostra ciutat. El
concurs se celebra amb l’objectiu d’impulsar la divulgació i projec-
ció del roserar del parc de Cervantes, un espai verd espectacular
que, aprofitant la seva proximitat amb Esplugues, val la pena visitar
i gaudir. El regidor Joaquim Monclús va representar el consistori
en l’acte de lliurament de premis, el 4 de maig

Els cla-
vells de moro,
a la foto, i les
petúnies són
dues flors de
gran bellesa,
que ajudaran
a vestir
Esplugues de
primavera
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L’IES Joanot Martorell  i La
Fundició participen a la Biennal
d’Arquitectura de Rotterdam
El treball presentat és fruit d’un innovador projecte
educatiu, que uneix participació ciutadana i
arquitectura d’avantguarda

Els responsables de l’IES Joanot Martorell
continuen entestats a fer d’aquest centre del
carrer Sant Mateu un institut singular, que
sigui fidel al caràcter innovador que va tenir en
el seu naixement, cap a la dècada dels 70, i que
va perdre quan les contínues reformes educa-
tives van homogeneïtzar els instituts del nos-
tre país.

La nova iniciativa a la qual s’ha acollit
aquest IES és la participació en una experièn-
cia pedagògica impulsada per una empresa
espluguenca anomenada La Fundició, una jove
cooperativa sense ànim de lucre recentment
constituïda, formada per un grup de persones
amb una àmplia experiència en l’àmbit de l’e-
ducació en l’art i que compta amb el suport del
Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació de la Generalitat.

Crèdit variable
La col·laboració entre el Joanot i La

Fundició, a través de la seva iniciativa pedagò-

gica Projecte 3*, s’ha traduït  en la realització
d’un crèdit variable per a alumnes de 3r i de 4t
d’ESO que tenia com  a objectius el disseny
d’un programa educatiu, que recollís els inte-
ressos dels propis estudiants, i la construcció
d’un espai arquitectònic cogestionat per alum-
nes i docents, on s’hauria de portar a terme el
programa educatiu. 

El disseny del nou espai, fet sobre la
base del treball de recerca dels joves estu-
diants de l’IES Joanot Martorell i amb la seva
col·laboració, l’ha realitzat Catarqsis, un equip
jove d’arquitectes de Granada en col·laboració
amb l’arquitecte Santiago Cirugeda, reconegut
internacionalment per les seves intervencions
amb les quals transforma l’arquitectura en un
procés de participació col·lectiva. El treball re-
sultant, fruit d’aquesta experiència pedagògi-
ca pionera, participa actualment, i fins al 21
d’octubre, a la 3a Biennal d’Arquitectura de
Rotterdam, en el marc de l’exposició Un món
millor-Un altre poder. 

A baix, uns alumnes del Joanot en ple debat del projecte. Al
costat, la imatge del projecte arquitectònic presentat a la Biennal

L’exposició ‘Rebels amb
causa’ fa d’Esplugues una
ciutat del còmic

L’organització a Esplugues  de
l’exposició Rebels amb causa, dedicada a
la figura del dibuixant Josep Escobar, ha
comportat la realització d’algunes
activitats complementàries que han
permès aprofundir en el món dels
còmics i dels dibuixos animats. Els dies
8, 15 i 22 de maig va tenir lloc un taller de
còmic, en què es van treballar aspectes
com el disseny dels personatges, la
confecció del guió, les pàgines i la
composició, així com els símbols i les
onomatopeies pròpies del manga, els
seus estils i les sèries de televisió.
D’altra banda, el dibuixant Alfons Borillo,
creador de l’abella Maya,  va oferir el 23
de maig una conferència en què va
explicar el procés de creació del còmic i
de les series d’animació, així com de les
dificultats de l’ofici de dibuixant. Borillo
és veí d’Esplugues des de fa uns anys.

Moció a favor de TV3 
a València

El Ple municipal va aprovar per
unanimitat una moció de CiU i ERC que
demana la legalització de les emissions
de TV3 al País Valencià i insta, “en
defensa de la llibertat d’expressió i
comunicació i en defensa de la nostra
llengua” la Generalitat i el Govern de
l’Estat a buscar una solució per garantir
la continuïtat d’aquestes emissions.
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La Fiesta de clausura comenzó con ejercicio

Una imagen de la conferencia sobre la autoestima

La Semana de la Gente Mayor cierra el curso
2006-2007 del programa sociocultural 
Las actividades formativas y de ocio  incluidas en el Programa Sociocultural
llegan a su fin durante este mes de junio. La Semana de la Gente Mayor,
celebrado del 3 al 5 de mayo, fue la despedida oficial del curso  

mas a las personas participantes en el taller
de informática y del curso de primeros auxi-
lios y soporte vital básico, impartidos de ma-
nera específica para la gente mayor —algu-
nos de los asistentes  aprovecharon para soli-
citar nuevos cursos de informática, para nive-
les más avanzados—, una charla sobre la au-
toestima, en la que el ponente insistió en la
importancia que tiene para las personas,
sobre todo a partir de una cierta edad, que
tengan una buena imagen de si mismas. Si la
autoestima es alta, los problemas y las incer-
tidumbres pueden afrontarse mejor, vino a
decir el ponente. En un taller sobre papel re-
ciclado, los asistentes pudieron conocer la im-
portancia de reciclar papel.

Más de 1.100 personas
degustaron la paella
popular servida en la
fiesta de clausura de 
la Semana, realizada en 
el parque de Can Vidalet

La paella de la fiesta de clausura se sir-
vió en una carpa gigante instalada al efecto

La gente mayor de Esplugues vivió su se-
mana más grande a principios de mayo. Las
actividades que tuvieron lugar del 3 al 5 de
mayo formaron, divirtieron y entretuvieron a
sus participantes y sirvieron para poner el cie-
rre oficial al curso 2006-2007 del Programa
sociocultural.

Como en ediciones precedentes, la sema-
na se caracterizó por la diversidad y por la
masiva participación. Las dos visitas guiadas
al bosque inundado del CosmoCaixa (Museo
de la Ciencia de Barcelona), la visita a la co-
misaría de los Mossos d’Esquadra y la Fiesta
Deportiva, que incluyó la ya tradicional paella
popular, fueron los actos más concurridos.
También tuvieron lugar la entrega de diplo-
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Fiesta de clausura
El acto más multitudinario fue, como ya

se esperaba, la fiesta de clausura, que combi-
nó diferentes actividades con una paella popu-
lar y un baile final. En el transcurso de esta
fiesta hubo un taller de la risa y otro de danza.
El primero tenía como objetivo la producción,
a través de la realización de ejercicios y juegos
colectivos, de distintas hormonas que genera
el organismo cuando la persona ríe. Permite
potenciar el sistema inmunitario en general y
facilitar la superación de diferentes bloqueos.
El taller de danza creativa o danza terapéutica
sirvió para recordar la importancia del movi-
miento como medio expresivo y comunicativo.
En la paella hubo más de 1.100 comensales y
en el baile posterior, unas 400 personas dan-
zaron siguiendo los acordes del Grupo La
Mandrágora. Tanto las actividades previas co-
mo la paella y el baile tuvieron lugar en el par-
que de Can Vidalet. 

Personas que recibieron el diploma de asistencia a cursos de informática y de primeros auxilios

Interesante visita a la comisaría de los Mossos d’Esquadra
La Semana de la Gente Mayor incluyó una visita guiada a la comisaría de los Mossos

d’Esquadra de Esplugues, donde la cincuentena de participantes fueron recibidos por su in-
tendente, Andreu Alfonso. Lo que debía ser una simple bienvenida derivó en un intercambio
de impresiones muy interesante, en el que Alfonso recalcó que la máxima prioridad de los
Mossos es garantizar la seguridad y el bienestar de las personas de Esplugues y Sant Just
(su ámbito de actuación) y de sus bienes, y algunos de los visitantes confesaron sus inquietu-
des respecto a la seguridad. El fenómeno de la inmigración, la polémica que ha rodeado a la
policía catalana —que Alfonso achacó a la actuación de una minoría del cuerpo— o la buro-
cracia que puede acompañar a las denuncias fueron expresadas como preocupaciones. El
intendente respondió que Esplugues tiene unos niveles de seguridad y convivencia muy su-
periores al resto de ciudades, algo que corroboraron los presentes: sólo dos habían sido vícti-
mas de un hurto y ninguno de los dos delitos ocurrieron aquí. Tras la conversación inicial,
otros integrantes de los Mossos dieron una serie de consejos de autoprevención y la tarde se
acabó con una visita a las instalaciones de la calle Laureà Miró.
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Els agents de salut de
l’IES La Mallola del curs
2006-2007 es ‘graduen’
Són alumnes d’ESO i batxillerat que
han rebut formació en matèria de
prevenció i promoció de la salut

La vintena d’alumnes d’ESO i de batxillerat de l’IES La Mallola que
han rebut una formació específica en matèria de prevenció i de promo-
ció van recollir l’1 de juny passat el diploma que acredita la seva condició
d’agents de salut, persones que són capaces d’orientar els seus com-
panys d’institut en qüestions sanitàries. La formació d’agents de salut ja
fa quatre anys que es porta a terme a l’IES La Mallola, i la idea de l’Ajun-
tament és ampliar aquesta activitat als altres instituts públics d’Esplu-
gues, primer, i a la resta de centres d’eduació secundària, després. En-
guany, hi han intervingut 20 alumnes, que han rebut una formació de
setze hores.

La formació d’agents de salut juvenil és una iniciativa de la Diputació
de Barcelona, a la qual es poden adherir els municipis que ho desitgin.
Amb l’objectiu que puguin fer prevenció entre els seus companys, reben
informació sobre sexualitat i sida, anorèxia i bulímia, primers auxilis,
drogues i habilitats socials, qüestions sanitàries que tenen especial in-
cidència entre la població jove. En l’acte de l’1 de juny passat també 
van rebre el seu diploma acreditatiu els agents de salut del curs 2005-
2006. 

L’objectiu de l’Ajuntament és ampliar
aquesta activitat formativa als altres
instituts públics i a la resta de centres de
secundària de la ciutat

La Unió de Botiguers organitza
un concurs mensual

La Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues (UBCE)
ha començat a fer un concurs de promoció del comerç local, de pe-
riodicitat mensual. L’activitat consisteix a contestar correctament
les preguntes que es formulen en un qüestionari al qual es pot ac-
cedir a través del portal d’Internet www.espluguescomerç.com . 
Si en finalitzar el període del concurs hi ha més d’un qüestiona-
ri amb totes les respostes correctes, l’entitat organitzadora fa un
sorteig per decidir el guanyador, l’últim dilluns de mes, a les 21
hores. El premi consisteix a abonar al guanyador el valor de com-
pres  fetes el mes anterior en comerços adherits a la Unió de
Botiguers, que el guanyador haurà de justificar  presentant els ti-
quets corresponents, fins a un màxim de 300 euros. El nom del
guanyador de cada mes es publica a www.espluguescomerç.com 
i www.ubesplugues.com.

Doble activitat dels Amics dels
Museus i del Patrimoni

L’associació Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues
de Llobregat ha portat a terme una doble activitat recentment. D’u-
na banda, el seu vicepresident, Jordi Setoain, va pronunciar una
conferència sobre les rutes de la ceràmica a Puebla (Mèxic) i Perú.
De l’altra, un bon nombre de seguidors de l’entitat van participar a
la sortida  realitzada a Verdú i Agramunt, per visitar el mural de ce-
ràmica de Sant Pere Clavé, recentment restaurat, i l’església de
Santa Maria i l’Espai Guinovart, d’Agramunt. La propera visita que
l’AMPEL vol promoure és al Terracota Museu de La Bisbal d’Em-
pordà, durant la primera setmana d’octubre. Més informació a
ampel@esplugues.org. 

El termini del Saló Estatal de
Fotografia s’acaba el 8 de juliol

El termini per presentar obres a concurs per al Saló Estatal
de Fotografia El Pont d’Esplugues, que convoca l’Ajuntament, es
tanca el 8 de juliol proper. En total, es lliuraran quatre premis en la
categoria de tema lliure i un altre en la reservada a imatges d’Es-
plugues. El canvi fonamental del certamen és que tots els premis
de tema lliure són per a col·leccions i no per a fotografies indivi-
duals,  contràriament al que s’havia fet en edicions precedents, on
tots els guardons, tret del d’honor, eren per a imatges úniques. La
lectura del veredicte serà el mateix 8 de juliol, però el lliurament de
premis i l’exposició es faran al setembre.
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Balladors balears 
i catalans participen al 
VIII Festival de Dansa 
L’Esbart Vila d’Esplugues va organitzar
el certamen, dins de la programació
‘Primavera a Esplugues’

La cultura de les Illes Balears va ser una de les protagonistes del VIIII
Festival de Dansa Popular i Tradicional d’Esplugues, que es va celebrar
el 12 de maig, al parc Pou d’en Fèlix. La presència a la nostra ciutat del
grup de balladors Al-Riyâd de Monestir La Real (Palma de Mallorca), va

Intensa activitat de l’Esbart aquestes
setmanes, amb actuacions a Sant Adrià,
a Esplugues i a Montserrat

permetre gaudir de tres balls propis de ses illes, El Parado de Vallde-
mossa, el bolero Per tu i la Jota dels Enamorats.

També van intervenir l’Esbart Dansaire de Sant Adrià, un dels
grups habituals del Festival, que va interpretar majoritàriament danses
de la Vall d’Aran, i l’entitat organitzadora, l’Esbart Vila d’Esplugues, que
entre altres va ballar el Ballet de Muntanya de Folgueroles, que va es-
trenar amb motiu de l’Onze de Setembre, la Diada Nacional de Catalu-
nya, de 2006. A més, hi va intervenir el grup juvenil de l’Esbart.  Al final
de l’acte, amb la tradicional interpretació del Ball del Babau d’Esplu-
gues per part de tots els participants, hi va haver un sopar de germanor
entre tots els grups presents.

D’altra banda, l’Esbart Vila d’Esplugues va intervenir el 3 de juny
passat, al 51è Aplec d’Esbarts Dansaires, a Montserrat, amb la interpre-
tació de les deu danses tradicionals escollides per a aquest any. 

‘L’arbre de maig’, motiu de
conversa per al Grup d’Estudis

La trobada mensual del Grup d’Estudis d’Esplugues, al vol-
tant de les nostres tradicions, va servir el 3 de maig per parlar  de
la història, dels costums, de les tradicions i de l’evolució de la cul-
tura popular al voltant del mes de maig. Joan Soler va ser-ne el po-
nent. L’acompanyava Jordi Raventós, de Jardineria Isart, el qual va
explicar l’art de trasplantar un petit arbret. El cicle de conferències
d’aquest curs estava previst que s’acabés el 7 de juny, amb una con-
ferència sobre Sant Joan.

Fallado el Premio Delta de
literatura de mujeres

Margarita Espuña, de la Palma de Cervelló, fue la ganadora
de la cuarta edición del Premio Delta de novela, con la obra El crea-
dor de historias. Carmen Lafay, de Barcelona, se llevó el premio de
finalista, con Nosotras y ellos. El Premio Delta es un certamen lite-
rario reservado a mujeres, que organizan diferentes instituciones
del Baix Llobregat y asociaciones de defensa de la igualdad de
oportunidades, entre las que se suma, desde la presente edición,
el Ayuntamiento de Esplugues. Los premios estaban dotados con
3.000 y 600 euros, respectivamente.

Matriculación en la Escuela
Municipal de Música

El periodo para la matriculación de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música será del 25 al 29 de junio, en el Centre munici-
pal Puig Coca. Las preinscripciones se realizaron la semana pasa-
da, del 5 al 11 de junio. El Ayuntamiento distribuyó recientemente
un folleto con las bases para preinscribirse.

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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La Asociación de  Vecinos de Can Vidalet
celebra sus Fiestas de Primavera

La Asociación de Vecinos de Can Vidalet celebró durante el mes de
mayo las Fiestas de Primavera, un conjunto de actividades culturales y
lúdicas con las que la entidad pretendía dinamizar aún más la bulliciosa
vida de este barrio. Las fiestas se prolongaron durante tres fines de se-
mana, del 5 al 19 de mayo, e incluyeron actividades para diferente tipo
de público y con la importante presencia de algunas d elas entidades
más representativas del barrio.

El primero de los actos que tuvo lugar fue un espectáculo de va-
riedades, que se celebró en el edificio Cadí del Centre Sociocultural
Molí-Cadí, que contó con la participació del showman Tavi, que hacía las
veces de presentador; de la vedette Marga, y de otros intérpretes, como
Toni Torres a la canción española, el humorista Cañas  y un ballet que
hizo las delicias del público presente en el acto.

Una butifarrada popular, cocinada al aire libre en la plaza Blas

Infante y degustada por cientos de personas, fue el siguiente acto reali-
zado. Fue el sábado 12 de mayo, día en el que también tuvo lugar un fes-
tival de bailes regionales, que contó con la presencia de tres entidades
radicadas en el barrio: el Centro Extremeño Muñoz Torrero, el Centro
Aragonés de Esplugues y el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, que
mostraron la riqueza de los bailes y la música de sus respectivas comu-
nidades y culturas.

Los últimos actos realizados llegaron el 19 de mayo, con una audi-
ción de guitarra, en el edificio Cadí, y la actuación del grupo de jazz Mr.
Nothin, en la rambla Verge de la Mercè. 

El barrio, y también Finestrelles, vivieron su
Fiesta Mayor el pasado fin de semana

Las Fiestas de Primavera son, desde hace un tiempo, prole-
gómenos de la gran celebración de Can Vidalet, su Fiesta Mayor,
que celebró el pasado fin de semana, según estaba previsto en el
momento de cerrar esta edición. Lo mismo ha ocurrido en
Finestrelles. Amplio reportaje de lo sucedido en estas dos celebra-
ciones, en El Pont 155 (julio 2007).

Los organizadores de la butifarrada, con la alcaldesa y concejales (izqda.). A la derecha, el festival de bailes regionales 

Hubo un festival de variedades (izquierda) y una audición de jazz, en la rambla Verge de la Mercè

Un espectáculo de variedades, una
butifarrada popular, bailes regionales y
conciertos de guitarra y de jazz
integraron el programa de actividades
de esta edición
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L’Ajuntament organitza
activitats formatives
adreçades a les entitats
Són el resultat d’un taller de reflexió
realitzat el 24 de març, amb la
participació d’associacions locals

L’Ajuntament ha començat a organitzar aquest mes  de juny una sèrie
de cursos adreçats a la formació dels dirigents de les entitats d’Esplu-
gues. Són, en total, tres propostes que milloraran els coneixements que
els integrants de les associacions tenen sobre comunicació, fiscalitat i
finançament.

El curs Com millorar la comunicació a les nostres entitats va tenir
lloc els dies 5 i 7 de juny, al Centre Municipal Puig Coca. Entre els con-
tinguts, es va explicar com fer un pla de comunicació (a qui comuni-
quem, què comuniquem, com ho comuniquem i quan...) i com portar a
terme una bona comunicació interna, amb especial incidència en la ges-
tió del canvi.

Els altres dos cursos encara s’han de portar a terme. El que porta
per títol Què ens preguntem sobre qüestions legals i fiscals tindrà lloc
els dies 19 i 21 de juny, de 19 a 21.30 hores. Entre els continguts, s’expli-
carà el procés necessari per constituir una entitat, la protecció de dades
de caràcter personal, la fiscalitat a les associacions o la tramitació de
sol·licituds de subvenció i justificació davant l’Ajuntament d’Esplugues.

La tercera proposta formativa serà Necessitem finançament, la
captació de fons, els dies 2 i 4 de juliol, de 19 a 21.30 hores, per parlar de
les diferents eines que tenen les entitats al seu abast per ser solvents,
econòmicament parlant. També es farà al Centre Municipal Puig Coca i
encara és possible inscriure-s’hi, abans del 26 de juny, enviant un co-
rreu electrònic al servei d’atenció a les entitats de l’Ajuntament
(sae@esplugues.cat o trucant als telèfons 900 30 00 82 o 93 371 33 50
(ext. 411). El límit de participació és de 25 persones per curs. 

L’Ajuntament promou tres
cursos ocupacionals per al 2007

L’Ajuntament ha programat la realització de tres cursos de for-
mació ocupacional durant aquest any. Seran d’administratiu comp-
table (454 hores de durada, amb 100 hores de formació pràctica en
empreses, en horari de matí) que començarà el 15 d’octubre i s’aca-
barà el 14 de març de 2008; de telefonista i recepcionista d’oficina
(384 hores de durada, amb 80 de formació pràctica en empreses, en
horari matinal), que començarà el 19 d’octubre i s’acabarà el 29 de
febrer de 2008; i d’informàtica de l’usuari (194 hores de durada, en
horari matinal), que es farà entre el 24 de setembre i el 4 de desem-
bre de 2007. El període d’inscripció és obert i per formalitza la ma-
trícula cal anar a la Secció d’Ocupació de l’Ajuntament, al Centre
Municipal Puig Coca. Les persones interessades, que han d’estar a
l’atur i inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya,  han de de-
manar entrevista prèvia al 93 372 04 16, de 9 a 14 hores. Els cursos
tindran lloc amb la col·laboració del Fons Social Europeu i del Servei
d’Ocupació de Catalunya.

Formació intensiva a l’Escola
Oficial d’Idiomes al juliol

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues portarà a terme dife-
rents cursos intensius d’anglès (1r, 2n i 3r), francès (1r i 2n), ale-
many (1r i 2n) i italià (1r) del 2 al 27 de juliol (quatre hores de classe
diàries, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores). El preu de cada
curs serà de 282 euros i les places són limitades a 20 alumnes per
curs. L’edat mínima per fer-los és de 16 anys i al final del procés for-
matiu els alumnes  passaran un examen per comprovar-ne el nivell
adquirit. El termini per matricular-s’hi va començar el 5 de juny (de
dilluns a dijous, d’11 a 14 hores, a la mateixa escola, al parc de Can
Vidalet, adjuntant-hi fotocòpia del DNI i certificat, si se’n té, del seu
nivell acadèmic). Qui vulgui podrà passaar un test d’anivellament, el
divendres 22 de juny, que servirà per ser adscrit al curs que li perto-
qui. Aquests cursos estan reconeguts com a activitat de formació
permanent pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. Les universitats els accepten com a crèdit d’idiomes de
lliure elecció.

El contingut dels tres cursos és el resultat de les conclusions d’a-
quest  taller per a entitats fet el  24 de març 

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues es troba al recinte del
parc de Can Vidalet
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Can Clota celebrará su
Fiesta Mayor los días 29
y 30 de junio y 1 de julio
La Asociación de Vecinos organiza el acontecimiento,
que pretende ser un punto de encuentro de su gente

La Fiesta Mayor de Can Clota tendrá lugar,
com en años anteriores, el último fin de sema-
na de junio/primero de julio (días 29 y 30 de
junio y 1 de julio). La Asociación de Vecinos del
barrio —entidad organizadora— ha anunciado
ya los actos que tendrán lugar durante estas
tres jornadas, que pretenden ser un punto de
encuentro de todas las personas que resi-
den en el barrio y de aquellas que están liga-
das a él. 

El formato de la fiesta también es similar a
años anteriores. La primera jornada (29 de
junio) incluirá un pasacalles, con la banda El
Triangle de Sants, un recital de habaneras y un
baile popular, que será amenizado por la or-
questa Cotton. En el descanso de las habane-
ras tendrá lugar el pregón, que será pronun-
ciado por Marta Tomás, farmacéutica del ba-
rrio.

El sábado 30 de junio habrá paseos en pony
para los más pequeños, una caldereta para so-
cios y amigos de la Asociación de Vecinos, un
festival infantil con payasos y la actuación de
la orquesta Huracán.

La Fiesta Mayor de Can Clota finalizará el

domingo 1 de julio. Por la tarde habrá un festi-
val de bailes regionales, en el que se prevé que
participen el Centro Aragonés, la AC Espluball,
Teo La Extremeña, Leo Rodríguez y el Centro
Extremeño Muñoz Torrero, y ya por la noche,
para cerrar esta edición, actuará el cantante
Víctor Guerrero. 

La Asociación de Vecinos de Can Clota tiene
previsto  editar un programa oficial con los días
y horarios definitivos de los actos que se orga-
nicen. La mayoría de actos tendrán lugar en la
calle Lleialtat. 

La farmacéutica del
barrio, Marta Tomàs, 
será la encargada de
pronunciar el pregón, 
el día 29 por la noche

Habrá un pasacalles inaugural por las principales vías del barrio

Exposició de Josep Folch
al Casal de Cultura

L’artista espluguenc Josep Folch va
inaugurar l’1 de juny passat una
exposició al Casal de Cultura Robert
Brillas, on mostra olis, marines, retrats,
bodegons, paisatges i figures humanes.
L’exposició es pot visitar, fins al 15 de
juny, de dilluns a dissabte, de 18 a 21
hores.

Fotografies de Síria,
Jordània i el Líban a
l’Espai Jove Remolí

Francisco Castillo, un tècnic de
l’Ajuntament d’Esplugues que té en la
fotografia una de les seves principals
aficions, presenta durant la segona
quinzena del mes de juny una exposició
d’imatges que va captar en un viatge fet
a Síria i Jordània. La mostra, que
ensenya la grandiositat,
l’espectacularitat i també la humanitat
d’aquells dos països de l’Orient Mitjà,
inclou la realització de la conferència
Tells, tresors ocults sota els turons de
Mesopotàmia, a càrrec  de l’arqueòleg
Felip Massó, el 14 de juny.
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Esplugues viurà vuit revetlles
populars en la vigília de Sant Joan

Fins a vuit revetlles  populars diferents se celebraran a Esplugues el
divendres 23 de juny, coincidint amb la nit més curta de l’any. Les asso-
ciacions de veïns del Gall, de la Plana (Amics del Ball) i de Can Clota; la
comissió de festes del parc de la Solidaritat, el Centre Cultural L’Avenç,
Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues, el Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael i el Centro Aragonés (de manera conjunta) organitzaran festes
per viure al carrer la celebració del solstici d’estiu i compartir amb els
veïns i veïnes i els amics i amigues una de les dates més assenyalades
del calendari de festes tradicionals dels Països Catalans.

La realització d’aquestes festes populars clourà la celebració de
Sant Joan, que a Esplugues començarà a mitja tarda del mateix dia 23,
amb l’arribada de la Flama del Canigó a la ciutat.  Des de les 6 de la
tarda, la coordinadora d’entitats de cultura popular (AE Espluga Viva,
Centre Excursionista d’Esplugues, Colla de Bastoners d’Esplugues,
Colla de Castellers d’Esplugues, Colla de Diables d’Esplugues, Grup de
Percussió Atabalats i Tradicions i Costums) organitzarà l’acte de benvin-
guda, amb l’encesa del gresol del Casal de Cultura, el repartiment de la
flama als barris d’Esplugues i a altres municipis de la comarca, les ac-
tuacions de les colles de Bastoners i de Castellers i del Grup de
Percussió Atabalats, i un petit correfoc entre el Casal de Cultura i el parc
Pou d’en Fèlix, on s’acabarà aquesta primera part de la celebració amb
la lectura del manifest de la Flama. 

El CCR L’Avenç inicia una
nova etapa d’activitats
culturals 

Amb la celebració d’un festival
infantil, el dissabte 26 de maig, el Centre
Cultural i Recreatiu L’Avenç va iniciar una
nova etapa d’activitats culturals i festives,
que té com a objectiu oferir més i noves
activitats als seus associats i obrir l’entitat
a la població. Entre d’altres propostes de
l’entitat que ara presideix Sergi Recasens
hi ha la realització de projeccions de

cinema a l’aire lliure i d’una festa amb
motiu de la revetlla de Sant Joan.

Reunió d’identificació de
peces a Can Tinturé

L’edifici La Masoveria del Museu Can
Tinturé va acollir el 29 de maig passat una
nova trobada d’identificació de peces, en
què l’Associació Catalana de Ceràmica
Decorada i Terrissa va ajudar les persones
que hi portaren les seves peces
ceràmiques l’origen, l’estil i la tècnica
emprada per a la seva elaboració.
Aquestes trobades d’identificació de peces
es realitzen periòdicament a Can Tinturé. 

Les revetlles i l’arribada de la Flama del Canigó protagonitzaran la  nit de Sant Joan a la ciutat

Molts barris sortiran al carrer per
celebrar la nit més curta de l’any
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La Cobla Mediterrània
tanca el 29 de juny 
l’XI Festival de Música

La Cobla Mediterrània, que actuarà el 29 de juny (9 de la nit) a la plaça
Pare Miquel d’Esplugues, tancarà l’onzena edició del Festival de Música
Clàssica i Tradicional d’Esplugues, que s’ha celebrat durant aquesta pri-
mavera, organitzat per l’associació Amics de la Música de Santa
Magdalena. Serà l’única de les sis actuacions previstes que es farà, si el
temps no ho impedeix, a l’aire lliure. La resta s’han fet a l’interior de l’es-
glésia de Santa Magdalena.

La violoncel·lista anglesa Frances Bartlett, el 18 de maig, i la violi-
nista Florian Meierott i la pianista Iris Schmid, l’1 de juny, van protago-
nitzar les dues darreres actuacions, abans de la cloenda. Frances
Bartlett, primer violoncel de l’Orquestra de l’Acadèmia del Liceu de
Barcelona, va oferir un recital ben acurat, amb una primera part dedica-
da a J.S. Bach, i una segona part amb dues composicions d’autors del
segle XX, P. Sculthorpe i P. Hindemith. Va acabar amb la interpretació
del Cant dels Ocells, de Pau Casals. 

Per la seva banda, la parella alemanya Meierott-Schmid va oferir
un concert farcit de peces musicals de diferents autors (Beethoven,
Sarasate, Alard, Paganini, Piazzola, Monti, Schubert, Mozart i Brahms).
Entre les composicions interpretades, cal destacar la sonata op.47 de
Ludwig van Beethoven. 

Obra teatral d’Atreveix-te, 
de les Dones de La Plana

El grup teatral Atreveix-te, pertanyent a l’Associació de Dones
de La Plana, va posar en escena el 5 de maig passat, al Casal de
Cultura Robert Brillas, l’obra Això no s’ho creu ningú, amb text i di-
recció de Maria del Carme Dragó. La pròpia autora descriu l’obra

com una bona manera de “despertar la imaginació i d’engrescar a
llegir més”. El grup Atreveix-te és integrat per dinou components,
que van participar en la representació, i és el resultat d’un taller
que l’Associació de Dones de la Plana posa a disposició de les seves
integrants, tots els divendres a la tarda. Aquesta representació, en
un Casal ple de gom a gom, és el final de curs del taller.

La Colla de Bastoners fa una
trobada infantil i juvenil

La Colla de Bastoners d’Esplugues va organitzar el 19 de
maig una tarda de bastons infantil i juvenil, amb la presència del
cos de bastoners de l’Esbart Català de Dansaires de Barcelona;
Ball de Bastons de Castellar del Vallès, Bastoners de Malla i la ma-
teixa Colla de Bastoners d’Esplugues. La festa va comptar, a més,
amb un espectacle d’animació infantil a càrrec de Petrolina. Els
objectius de la trobada eren promoure el ball de bastons a la ciutat
i, sobretot, mostrar als assistents  que aquesta dansa es poc prac-
ticar amb molt poca edat.  La racomanació de la Colla és que “ho
facin a partir dels 5 o 6 anys, tot i que hi ha infants de 3 i 4 anyets
que Déu n’hi do com piquen” explica Antoni Fontova, el president.
La festa es va acabar amb una xocolatada popular. D’altra banda, la
Colla organitzarà properament uns tallers dedicats als més petits,
per ensenyar-los a dansar el ball de bastons. Per a més informació
us podeu adreçar a colla@bastoners-esplugues.com o anant als
bucs musicals del camp de futbol Salt del Pi els dimarts de 20 a 22
hores. 

Actuació de la violoncel·lista Frances Bartlett, el 18 de maig
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El C.C.A. Plaza Macael celebra
la procesión de la Cruz de Mayo

El Centro Cultural Andaluz Plaza Macael realizó el pasado 6
de mayo una de sus actividades más entrañables: la procesión de
la Cruz de Mayo, que los integrantes de la entidad de Can Vidalet
pasearon por las calles más cercanas a la plaza Macael. Previa a la
procesión tuvo lugar una misa solemne y, posteriormente, un festi-
val de baile, con los grupos de la entidad.

Se celebra una Fira de Sant
Ponç a la plaça de la Bòbila

La tradició de Sant Ponç ha estat, un any més, present a la
ciutat, de la mà de l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, que el 12 de
maig va organitzar una festa popular en què, a més de tallers i un
espectacle d’animació infantil, es va fer allò que és més típic per
Sant Ponç (patró dels herboristes): la venda de productes naturals.

Can Tinturé s’adherí al Dia
Internacional dels Museus 

El Museu Can Tinturé va adherir-se a la celebració del Dia
Internacional dels Museus, que aquest any portava per lema
Museus i patrimoni universal. L’equipament espluguenc va fer una
jornada de portes obertes, que permetia visitar de manera gratuïta
l’exposició de rajola de mostra, i un taller familiar, que portava per
títol Buscant formes en el món precolombí, dirigida a promoure el
coneixement de la ceràmica entre la població. Can Tinturé també
va estar obert la vigília del 21 de maig, amb motiu de la Nit dels
Museus.

El Trofeo Ciutat d’Esplugues
de bailes de salón reunió a
340 parejas de toda España

Era la tercera edición, organizada por el
Club de Ball Esportiu Esplugues

El Trofeo Ciutat d’Esplugues de bailes de salón, celebrado el 6 de
mayo, reunió en el Complex Esportiu Municipal La Plana, reunió a 340
parejas, procedentes de diferentes puntos de España (Galicia, Madrid,
Baleares, Euskadi, Canarias, Andalucía, Aragón y Catalunya), que inter-
vinieron en las diferentes niveles competitivos (siete en total, desde la F
—la inferior— hasta la S —Superstar, la máxima—). Las edades de los
participantes eran muy dispares, desde los 6 años de los más jóvenes
(categoría junior) hasta más alla de los 55. La organización del evento
era responsabilidad del Club de Ball Esportiu Esplugues, que está liga-
do a la Asociación Cultural Espluball. La competición estaba supervisa-
da por la Unió de Clubs de Ball Esportiu de Catalunya (UCBEC).

La competición valoraba el nivel exhibido por las parejas en bailes
estandards (vals inglés, tango, slow foxtrot, vals vienés y quickstep) y lati-
nos (samba, cha-cha-cha, rumba bolero, pasodoble y jive) y la puntua-
ción conseguida determinaba la clasificación final de la competición en
cada categoría. Según la categoría, cada pareja debía danzar un mínimo
de dos bailes standards y dos latinos y un máximo de cinco. El trofeo, que
vivía su tercera edición, incluyó la celebración del denominado Memorial
Mariona Cortés, en el que intervinieron las parejas de mayor nivel.

Un total de quince parejas espluguenses participaron en la com-
petición. Entre ellas cabe destacar las formadas por Margarita Edo y
Pedro Macià y José Cobacho y María Osuna, que figuraron entre las pri-
meras de sus categorías.

El trofeo, que ya se ha hecho un hueco entre las competiciones de
prestigio en España, ya tiene fecha decidida para el año próximo: el 4 de
mayo de 2008. 

Intervinieron los mejores especialistas en bailes standards y latinos
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Els infants d’Esplugues
passaran l’estiu amb
campus, casals i colònies
Les entitats de lleure i les esportives i l’Ajuntament
promouen diferents activitats de lleure per a l’època

Campus i casals esportius, casals de músi-
ca, casals d’estiu, casals joves, activitats a la
natura... Les possibilitats que tenen els infants
i els joves d’Esplugues durant el proper estiu,
especialment la darrera setmana de juny i tot
el juliol, són múltiples. Les entitats de lleure i
esportives, l’Associació de Veïns de la Miranda
i els equips gestors de l’Escola Municipal de
Música, el Complex Esportiu Municipal La
Plana i l’Espai Jove Remolí, amb el suport de
l’Ajuntament d’Esplugues són els encarregats
d’organitzar-los.

Els casals  esportius tindran lloc del 21 de
juny al 31 de juliol i del 3 al 7 de setembre, al
CEM La Plana i els participants (infants de 3 a
12 anys) faran jocs esportius, activitats aquàti-
ques, excursions, tallers i activitats a la natu-
ra.  El programa d’activitats dels campus es-
portius  inclouen activitats basades en el joc,
els tallers i, al mateix temps, millorar les habi-
litats motrius i tècniques específiques d’un es-
port concret. N’hi haurà de futbol sala, voleibol
(promoció i platja), gimnàstica artística, futbol,
patinatge artístic i handbol i es faran en dife-

rents instal·lacions esportives de la ciutat.
L’Escola Municipal de Música organitza du-

rant el mes de juliol set activitats per gaudir
de la música durant el mes de juliol. Hi haurà
un casal, per a infants de 4 a 11 anys, i tallers
de gòspel, música moderna i jazz, orquestra,
percussió, guitarra clàssica i tècniques corpo-
rals. Per la seva banda, l’AV La Miranda farà
dos casals musicals, del 2 al 27 de juliol i del 3
al 14 de setembre, que inclouen l’opció de fer
classes individuals de piano i guitarra.

Els casals d’estiu tenen com a eix cen-
tral el lema Descobrirem Catalunya, per co-
nèixer la història i les tradicions del país.
Combinaran activitats pedagògiques amb al-
tres més lúdiques i recreatives. Es faran del 25
de juny al 27 de juliol. Finalment, el casal jove
(12 a 16 anys) es farà a l’Espai Remolí.

A totes aquestes activitats cal afegir-hi les
colònies, campaments, rutes, tallers i casals
que  faran les entitats de lleure (Espurnes, Es-
pluga Viva, AE Sant Jordi, CE P. Cases-Can Vi-
dalet, GJ. St. Antoni-Sta. Gemma), tant el mes
de juliol com a començaments de setembre. 

La Fira d’Entitats va
aplegar una seixantena
d’estands

La Fira d’Entitats d’Esplugues, que
va tenir lloc el 13 de maig al carrer
Església, va aplegar una seixantena
d’associacions de la nostra ciutat, que
durant tot el dia i a través de la
instal·lació d’estands, van explicar als
visitants les activitats que porten a terme,
les seves ofertes, com fer-se’n soci i els
seus projectes de futur. S’hi van fer
activitats de tota mena, com actuacions
en directe (Esbart Vila d’Esplugues, C.E.
Muñoz Torrero, Colla de Bastoners,
Centro Aragonés, AC Espluball, C.C.
Standard Latino o la Colla de Geganters),
un concert vermut, amb el grup Jelek i el
grup ADM, de la nostra ciutat, i fins i tot
una  recollida de productes sanitaris que
va fer Glaç Solidari per a un orfenat
d’Ucraïna. També hi va haver una
tabalada amb el grup Atabalats i les
colles de diables infantils Toc de Foc La
Bòbila i Boiets Esquitxafocs.

Xerrades sobre la llei de
dependència

L’Ajuntament va organitzar a finals
de maig sis xerrades informatives sobre
l’entrada en vigor de la llei de
dependència, que acaba d’entrar en
vigor. Les xerrades s’han adreçat a
entitats i a particulars que han fet
consultes als serveis socials municipals.

Participants dels Casals d’Estiu de 2006

IMATGE D’ARXIU
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La Nit Esotèrica es confirma com la principal
proposta lúdica de ‘Primavera a Esplugues’
La gran afluència de
públic demostra que la
Nit Esotèrica és un dels
esdeveniments més
esperats del calendari
festiu. El certamen va
presentar un ampli
programa d’actes,
culminat pel concert del
músic mallorquí Cris
Juanico

L’esoterisme no deixa de guanyar adeptes.
Si a això hi afegeixes una programació acura-
da, un conjunt d’actes que destaquen per la
seva diversitat i un entorn urbà privilegiat, el
que configuren els carrers Església i Montser-
rat i la plaça Pare Miquel, sembla que l’èxit està
assegurat. I això és el que va passar la nit del
19 al 20 de maig, amb la celebració de la Nit
Esotèrica d’Esplugues, que amb el pas dels
anys i per l’interès que aixeca entre la població
i fins i tot entre la gent d’altres municipis pro-
pers, s’ha consolidat com la principal proposta
lúdica i festiva de la Primavera a Esplugues.

La celebració de dos correfocs va perme-
tre escalfar l’ambient. Va ser especial l’infantil,
perquè l’entitat organitzadora, la Colla de
Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, va aprofi-
tar l’avinentesa per presentar les seves dues
primeres bèsties, dos dracs penats que porten
per nom Mateu i Magdalena, elaborats pels

propis integrants de la Colla i que ajudaran a
donar espectacularitat als correfocs de Boiets,
una entitat que compta ja amb una vuitantena
d’integrants. Segons va explicar un portaveu de
la Colla a El Pont, la idea és que aquestes bès-
ties s’utilitzin només en alguns correfocs, els
més emblemàtics en què participi l’entitat, i no
descarta fer-ne alguna més. L’altre correfoc,
organitzat per Boc de Biterna, va anar des del
Casal de Cultura fins al carrer Les Piles.

La Nit Esotèrica es va concentrar al vol-
tant de dos punts principals. Un era als jardins
de Can Tinturé, on hi havia estands de degusta-
ció de té i de maquillatge; tarotistes i un plane-
tari. El Museu era obert per visitar-lo de mane-
ra gratuïta i al terrat de Can Tinturé es va ins-
tal·lar un mirador d’estels. I a La Masoveria es
portava a terme un taller de grafologia. L’altre
punt neuràlgic era al voltant de la plaça Pare
Miquel. Al carrer Montserrat hi havia instal·lats

L’actuació de Cris
Juanico i els Mags de
Binigall, davant de
l’església. la presèn-
cia del cantant me-
norquí  era un dels
grans al·licients de la
Nit Esotèrica

Els tarotistes i altres futuròlegs van estar molt enfeinats durant tota la Nit. A la dreta, el Correfoc  infantil

El planetari i el taller de tatuatge, ubicats als jardins de Can Tinturé,  també van estar molt concorreguts
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m la principal
Esplugues’

una sèrie de futuròlegs, mentre que al final del
carrer Església, davant de Can Ramoneda, hi
havia estands de venda de productes esotèrics
(espelmes, encens, cartes de tarot, bijuteria
al·legòrica...). També hi havia un estand del
Grup de Jocs de Rol i d’Estratègia Els Immor-
tals. I a les Moreres es va projectar El senyor
dels anells. El retorn del rei.

A la plaça Pare Miquel, al voltant del bar
promogut per Espluga Viva, van succeir-se les
actuacions musicals, amb especial esment per
al menorquí Cris Juanico, que va actuar amb
una de les formacions que l’acompanyen en di-
recte, els Mags de Binigall. Juanico acaba de
publicar dos discos, Vola’m a sa lluna, amb
adaptacions al català de temes universals del
jazz, i Jocs d’amagat, amb dotze peces de dife-
rents estils que descriuen el món més perso-
nal de l’artista. Aquest darrer treball va ser l’eix
del seu concert a Esplugues. 

Gran diversitat de concerts i altres
activitats per a joves durant el maig

El programa Esplujove ha permès la realització de diferents concerts musicals adre-
çats, en particular, al públic juvenil. Nico López va aplegar un grup fidel de seguidors del seu
rock acústic. King’s Records va ser la gran novetat del mes, amb el seu reggaeton jove i fresc.
I sis formacions de hip hop, entre elles dues d’Esplugues, van protagonitzar el concert Rapers
a dojo. L’Esplujove oferia altres propostes, durant el maig. Hi va haver un taller de còmic, un
curs de primers auxilis i un debat intergeneracional que va permetre a persones joves i grans
intercanviar opinions sobre els seus drets i deures com a ciutadans del món. 

Aquest mes de juny, l’Esplujove continua amb noves propostes, com un concert de jazz,
d’Entre tres, a l’Espai Jove Remolí (dissabte 16 de juny, 21 hores), la xerrada Tota la veritat
sobre els porros, amb la participació d’experts del Servei de Prevenció de Drogodepen-
dències del CAS Fontsanta (dimarts 19, a les 20 hores, a la Biblioteca Pare Miquel d’Es-
plugues); el taller Sexo con seso, de la mà de Creu Roja Joventut (dimecres 20 de juny, 19
hores, a l’Espai Jove Remolí), projecció de pel·lícules, com Ocean’s twelve (divendres 22 de
juny, a les 21 hores, a l’Espai Remolí), un taller de DJ i dues exposicions, una de dibuixos de
Piotrek Stepien sobre el conte Alícia al país de les meravelles i una altra de fotografies de
Síria, Jordània i el Líban, de Francisco Castillo, totes dues al Remolí.

Nova imatge del Punt Jove de la Biblioteca
El Punt Jove de la Biblioteca Pare Miquel presenta una nova imatge, com es pot con-

templar a la fotografia. Aquesta nova retolació, que s’adapta a la utilitzada a l’Espai Jove
Remolí, té l’objectiu de fer que aquest servei sigui més visible per als usuaris, tant com del
Punt Jove com de la pròpia Biblioteca.

. A la dreta, el Correfoc  infantil

bé van estar molt concorreguts
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Amics de la Micologia
organitza un taller de
cuina de bolets

L’Associació d’Amics de la
Micologia d’Esplugues organitza aquest
mes de juny un taller de cuina de bolets,
que imparteix el prestigiós cuiner Pep
Salsetes. El taller es divideix en quatre
sessions, els dies 11, 18 i 25 de juny i 2
de juliol, a la seu d’Espluga Viva.

El convent de Montsió
acull el ‘Concurs de
plantes que hagis cuidat’

El claustre del convent de Montsió
va acollir el 13 de maig una nova edició
del Concurs de plantes que hagis cuidat,
que organitza la Fundació Josep Català.
Hi va haver 34 participants i dues
categories, a la millor planta de flor i al
millor cactus. Xavier Armengol, Joan
Cárceles i Anna Hernández van
presentar les tres millors plantes de
flor, i Maria Santacana, Jordi Güell i M.
Carme Ibarra van guanyar del primer al
tercer premi de cactus. El premi de la
votació popular va ser per a Remei
Cabrera.

Conferència sobre
l’educació infantil

La psicòloga Neus Calleja va ser
l’encarregada de conduir la conferència
Posar límits en educació infantil, que es
va fer el 15 de maig a la biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues. L’objectiu: explicar i
orientar els pares i les mares en
l’educació dels seus fills de 0 a  6 anys.

El Cor de la nit i l’Escola
Municipal de Música actuen junts
a la ‘Cantata per una tortuga’
L’auditori de l’edifici docent de Sant Joan de Déu acull
l’estrena d’aquesta obra de Dani Coma, amb la
col·laboració de tres centres d’ensenyament musical

El Cor de la nit, grup vocal integrat per
alumnes del CEIP Folch i Torres, del CEIP Can
Vidalet i del CEIP Isidre Martí, i les formacions
infantils corals i instrumentals de l’Escola
Municipal de Música d’Esplugues han format
part d’un intercanvi musical a tres bandes que
ha culminat en la posada en escena de Cantata
per una tortuga, obra de Dani Coma i Pedrals,
feta el 13 de maig a l’auditori de l’edifici docent
Sant Joan de Déu. Els tres centres d’ensenya-
ments musicals que hi han intervingut són
l’escola Espaiart de Castellar del Vallès, l’es-
cola El Musical de Bellaterra i l’Escola
Municipal de Música d’Esplugues. La Cantata
també s’ha representat a Castellar i
Bellaterra. 

En l’espectacle hi van intervenir tres grups
de cant, El cor de la nit, dirigit per Sònia Gatell;
el cor de nens d’El Musical; i les corals de ni-
vell elemental de l’Escola Municipal de Música
d’Esplugues, amb Dora Salica a la direcció; i
dues formacions instrumentals, integrades
per alumnes de la banda infantil d’El Musical
de Bellaterra; i per estudiants i per la banda
de nivell elemental de l’Escola Municipal de

Música d’Esplugues, dirigida per Jordi Serrano
i Pere Bayona. També hi van col·laborar els
professors Cristina Quincoces, Mercè Ortiz,
Oriol Campmany i Nacho Pérez. L’espectacle,
amb arranjaments de Dora Salica, Pere
Bayona i Xavier Edo, era dirigit pel mateix di-
rector de l’Escola Municipal de Música
d’Esplugues, Pere Bayona. 

La Cantata per una tortuga és una histò-
ria amb deu cançons, una obra on el llenguat-
ge proper i sincer dels infants es posa en boca
d’uns animalons del bosc i ofereix un especta-
cle ple de valors i d’emocions. 

La col·laboració entre tres
centres d’ensenyaments
musicals ha culminat
amb la posada en escena
de ‘Cantata per una
tortuga’
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Els Cargolins seran els
amfitrions de la trobada
comarcal de castellers  
Les colles del Baix Llobregat es donaran
cita a Esplugues el 20 d’octubre

La Colla de Castellers d’Esplugues serà l’amfitriona de la tretzena
edició de la Trobada de Colles Castelleres del Baix Llobregat, que se ce-
lebrarà a la nostra ciutat el 20 d’octubre de 2007. La Trobada és un cer-
tamen creat l’any 1995 amb la intenció de donar a conèixer i promoure
l’activitat castellera a la nostra comarca. Cada any, un poble o ciutat di-
ferent, amb colla pròpia, s’encarrega d’organitzar-la, i seguint l’ordre
establert, aquest 2007 arriba el torn d’Esplugues.

Per a la colla de la nostra ciutat, fer una bona organització d’a-
quest esdeveniment ha de ser un dels objectius d’aquesta temporada.
L’altra és, evidentment, consolidar-se com a entitat i continuar aixecant
castells de 7. L’any passat ja va ser bo per als Cargolins, que van desca-
rregar onze castells de 7 i van recuperar el pilar de 5. Cal destacar la
constant incorporació d’efectius, que fa que en aquests moments l’enti-
tat sumi més de 150 persones integrants, que miraran de consolidar el
pilar de 5, recuperar el 4 de 7 amb agulla i treballar per aconseguir el 5
de 7. 

La Colla, que el 30 d’abril passat va actuar a Legazpi (Guipúscoa),
convidada pel grup Korosti Dantza Taldea, ha convocat dos concursos de
cartells que serviran per il·lustrar  i donar la imatge de la Diada de Festa
Major i de la Trobada del Baix Llobregat. La data límit de presentació
dels treballs que optaran a l’únic premi de 500 euros és el 30 de juny i el
veredicte es farà públic el 21 de juliol. Podeu consultar les bases a
www.cargolins.org. 

La temporada dels Castellers d’Esplugues va co-
mençar per Sant Jordi, a la trobada del seu aniversari

Ha convocat un concurs de cartells per
anunciar la tretzena edició d’un
certamen que promou el fet casteller
més proper a nosaltres

Can Tinturé acull una trobada
de col·leccionistes de rajoles

Els jardins del Museu Can Tinturé van acollir el 6 de maig la
27a Trobada de col·leccionists de rajola catalana i de ceràmica anti-
ga, en què es van donar cita aficionats d’aquest àmbit, disposats a
mostrar, canviar o vendre les seves peces ceràmiques, des de rajo-
les fins a gerros i altres figures, fins i tot dels segles XVII i XVIII. Era
la primera vegada que Esplugues acollia aquesta trobada, que en
les edicions  precedents s’havia fet a Vallromanes. L’organització va
córrer a càrrec de l’Associació Catalana de Ceràmica Decorada i
Terrissa, amb el suport de l’Ajuntament d’Esplugues. L’associació
Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues de Llobregat
(AMPEL) va comptar amb un estand informatiu en què s’explicaven
els seus objectius com a entitat i les activitats que porta a terme. 

La Festa Major del Gall se
celebrarà del 19 al 22 de juliol

L’Associació de Veïns del Gall ha anunciat que la Festa Major
del barri tindrà lloc del 19 al 22 de juliol. L’inici serà el dijous 19 de
juliol, amb una festa infantil i un cercavila. El divendres 20 s’han pro-
gramat una sèrie d’actes a la tarda i a la nit, amb berenar per a la
gent gran, exhibicions de dansa catalana, ball de bastons i ball an-
dalús, un correfoc, el pregó de la festa, un ball popular i una exhibi-
ció del CC Stan-dard Latino. El dissabte estan previstes unes com-
peticions de futbol sala, dòmino i petanca, una exhibició castellera i,
ja a la nit, un altre ball popular i més balls de saló. Un recital d’hava-
neres, el diumenge 22 a la nit, tancarà la celebració (més informa-
ció a El Pont 156).

Peces ceràmiques exposades a la trobada

Una visitant observa un cartell informatiu de l’AMPEL
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L’empresa Duet Esports
cerca una persona  major de 18

anys que s’encarregui de la
gestió del servei del bar de les
piscines municipals ‘Parc dels

Torrents’ (contracte mercantil).

Període de treball:
del 25 de juny al 8 de setem-
bre, d’11 del matí a 7 de la

tarda, de dilluns a diumenge.

Les persones aspirants
poden adreçar-se al telèfon 

93 480 27 18 o enviar un e-mail
a david.iborra@duetsports.com

CALENDARI 
DEL CONTRIBUENT

2007

• Taxa per les entrades de  vehicles a través
de les  voreres 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

• Impost sobre béns immobles (IBI). Rebuts
no domiciliats 
Del 2 de maig al 2 de juliol de 2007 

DOMICILIACIONS: si voleu estalviar-vos temps i desplaça-
ments innecessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon
gratuït 900 502 739. També podeu enviar un fax al 93 411 78 52
o enviar un correu electrònic a orgt.esplugues@diba.es o direc-
tament al web www.esplugues.cat (domiciliacions)

IMPORTANT: si no rebeu l’avís de pagament i no teniu l’impost
domiciliat 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 // te-
lefònicament 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”duplicat rebut”) // i a www.esplu-
gues.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 consis-
torial (planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 

LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRAMENT:
• Totes les entitats bancàries col·laboradores següents

- Caixa d’Estalvis de Catalunya
- “La Caixa”-Servicaixa
- Caixa d’Estalvis Laietana
- Caixa d’Estalvis de Manlleu
- Caixa d’Estalvis de Manresa
- Banesto
- Caixa Tarragona
- Caixa Penedès
- Caixa de Terrassa
- Banc de Sabadell
- Banco Popular 
- Banco de Santander Central Hispano
- Banco  Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA
- Caja de Madrid
- Cajamar
- Caixa Sabadell

COM ES POT FER EL PAGAMENT
•En efectiu a les entitats bancàries esmentades
• Mitjançant Internet, a l’adreça http://orgt.diba.es amb targeta
visa i banca electrònica
• Servicaixa (inclosos dissabtes i festius fins a les 14 hores de
l’últim dia de cobrament)

BORSA DE TREBALL

Ref. 634. Veí d’Esplugues s’ofereix com a conserge per empre-
ses o comunitat de propietaris i vigilància d’edificis, control
d’entrades i sortides. 

Ref. 635. S’ofereix restauradora de bens culturals. Dona amb
15 anys d’experiència laboral en diferents empreses privades i
institucions públiques, en especialitats de document gràfic, es-
cultura, pintura sobre taula i cavallet, teixit, rajola, ceràmic,
moble, escultura de pedra i façanes,

Ref. 636. Dona amb experiència busca feina en neteja per
hores. 

Ref. 637. Veí d’Esplugues s’ofereix per a treballar com a auxiliar
en disseny gràfic i maquetador. Aporta formació en l’especiali-
tat.

Ref. 638. Veí d’Esplugues amb experiència busca feina com a
mecànic de maquinaria pesada o de camions dièsel.

PPeerr aa mmééss iinnffoorrmmaacciióó,, ttrruuqquueeuu aa llaa SSeecccciióó dd’’OOccuuppaacciióó ddee

ll’’AAjjuunnttaammeenntt,, tteellèèffoonn 9933 337722 0044 1166,, oo eennvviieeuu uunn ccoorrrreeuu eelleeccttrròònniicc

aa mmffuueennttee@eesspplluugguueess..ccaatt
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Rubianes y Tapeplas cierran el primer
ciclo teatral ‘Esplugues entra en escena’
El Casal de Cultura Robert Brillas acoge el 22 de junio la representación de ‘Lorca
eran todos’ y el 24 el espectáculo ‘Kexevkezev’, las últimas obras de la temporada

El ciclo teatral que la ciudad ha estrenado
este año, Esplugues entra en escena, tendrá un
broche final de lujo durante este mes de junio,
con la representación de Lorca eran todos, es-
crita y dirigida por Pepe Rubianes, y de Kexev-
kezev, un espectáculo infantil basado en el cla-
qué y la percusión.

Lorca eran todos, una de las obras más
mediáticas estrenadas en los últimos años, es
un homenaje a la figura del gran poeta y a todos
aquellos demócratas que tuvieron un mismo
final, la muerte por fusilamiento, en la Guerra
Civil española. El espectáculo se basa como 
teatro-documento, a partir de textos de Agustín
Penón, Ian Gibson, Eduardo Molina Fajardo y
José Luis Vila Sanjuán, historiadores que pro-
fundizaron en el misterio de la muerte del poe-
ta. Sobre el escenario del Casal de Cultura
Robert Brillas está anunciada la presencia de
Eloi Benet, Marian Bermejo, Xesús Brañas,
Laura Galán, Alejandro Jiménez, Esteban La-
bari, Jonatan Minaya, Maite Molina, Emili Pere,
Silvana Pérez y Ainoha Roca. La representación
está anunciada para el 22 de junio, a las 10 de
la noche. Las entradas, que se pueden adquirir
en los puntos de atención a la ciudadanía, son

a 6 euros cada una.
La compañía Tapeplas será la encargada

de cerrar el ciclo Esplugues entra en escena el
domingo 24 de junio, a las 6 de la tarde, con el
espectáculo Kexevkezev, el oído es un sentido.
Escuchar, un arte. En el espectáculo, para to-
dos los públicos, un bailarín y un percusionista
invitan al público a viajar por el mundo del rit-
mo. Los intérpretes son Sharon Lavi y Yaron
Engler. Las entradas cuestan 3 euros y existe la
posibilidad de acogerse a una oferta de 2x1 (dos
entradas al precio de una). Pepe Garamendy
actúa este viernes (15 de junio, 22 horas, 3
euros por entrada) con la obra Immigrandes y
Pep Callau/Al Tempo GC, el domingo 17 (12
mediodía, 3 euros, con la posibilidad de 2x1).

Primera temporada
Con estas dos representaciones, el ciclo

Esplugues entra en escena finaliza su primera
temporada el la ciudad, con ocho escenificacio-
nes destinadas al público adulto y otras tantas
para  las familias. La iniciativa ha permitido,
como explicó la alcaldesa, Pilar Díaz, en la pre-
sentación del ciclo, que “la ciudadanía de
Esplugues haya tenido a su alcance, cerca de

casa y a precios asequibles, teatro de calidad.
Ha habido espectáculos de diferentes estilos,
con presencias tan destacadas como las de
Gabino Diego,  la compañía Las otras, integra-
da por cuatro actores y actrices muy conocidos
por su participación en series de televisión, La
Trova y el Cansancio. En las representaciones
dirigidas a toda la familia, cabe resaltar la pre-
sencia de Pep Callau, L’Estaquirot Teatre, Sim
Salabim y Teatre Mòbil. La afluencia de público
muestra la buena acogida que la ciudada-
nía ha dado a esta propuesta cultural de cali-
dad.

La segnda temporada de Esplugues
entra en Escena llegará enste mismo año,
entre septiembre y noviembre de 2007.  

Esta propuesta cultural de
calidad vivirá su segunda
temporada entre
septiembre y noviembre
de este año

A la izquierda, los actores y actrices de la compañía Las Otras, en plena representación de Hablan las amantes. A la
derecha, los intérpretes de Tap Olé. El escenario del Robert Brillas ha acogido teatro de calidad durante cuatro meses
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Presentat el web d’informació
juvenil www.esplujove.net

El regidor de Joventut, José Blas Parra, va presentar el 18 de
maig, a la Biblioteca Pare Miquel, el web municipal www.esplujove.net,
que facilita informació i recursos de tot allò que pot interessar a la
gent jove de la ciutat en matèria d’habitatge, participació, viatges, oci
i cultura o entitats culturals i esportives, entre altres. A més, a tra-
vés d’aquest portal els i les joves es poden informar de tota l’oferta
de lleure que s’ofereix a través del programa de dinamització juvenil
“Esplujove”, així com dels equipaments juvenils que són al seu
abast. la presentació va comptar amb la participació del cantautor
El sobrino del diabloo, que va oferir un taller anomenat Iniciació roc-
kera a la literatura.

Torneos de ‘Play’ en el Remolí
Entre las múltiples actividades celebradas para los jóvenes,

cabe destacar las competiciones de juegos interactivos (desde de-
portes como tenis y fútbol hasta el conocido Sing Stars, que se vie-
nen celebrando en el Remolí algunos viernes de cada mes. Las se-
siones comienzan a las 8 de la tarde.
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El parc dels Torrents viurà la seva
festa gran el proper 16 de juny
Acollirà un bon nombre d’activitats culturals i esportives, destinades a gaudir
d’aquesta important zona verda i de lleure de la ciutat

Les festes de la Percussió i del Joc i de l’Esport són els dos precedents immediats d’aquesta  gran festa del parc dels Torrents

El parc dels Torrents acollirà el 16 de juny la seva gran festa anual.
És una proposta nova de l’Ajuntament i d’algunes entitats, que aplega
sota una mateixa denominació, Festa del Parc dels Torrents, algunes
propostes que ja s’havien realitzat els anys anteriors, com la Festa del
Joc i de l’Esport o la Festa de la Percussió, afegint-hi activitats adreça-
des al públic jove i a les famílies.

Aquesta nova Festa té l’objectiu de fer gaudir la ciutadania d’un
dels principals espais verds de la ciutat i tindrà lloc des de les 5 de la
tarda a les 12 de la nit del 16 de juny . Comptarà  amb tres espais ben di-
ferents: l’Espai del joc i l’esport; l’Espai de la percussió i l’Espai Esplu-
jove, amb activitats diferents que faran gaudir als ciutadans que hi vagin,
bé com a participants, bé com a espectadors.

L’Espai del joc i l’esport estarà ubicat al Camp Municipal de Futbol
Salt del Pi, que acaba d’estrenar gespa artificial. De les 17.30 a les 21
hores hi haurà activitats infantils i familiars, com competicions populars
de voleibol, minifutbol 3x3 i handbol 3x3, futbolí humà, ludoteca infantil,
inflables, una exhibició de gimnàstica artística. Dues de les activitats

més singulars seran l’estand de basquet-punteria  i un xutòmetre. A
partir de les 21 hores, es repetiran les competicions de voleibol, futbol i
handbol 3x3, i també el futbolí humà, el xutòmetre i les proves de punte-
ria en bàsquet però adreçades preferiblement a un públic jove, a partir
dels 15 anys.

L’Espai Esplujove, que s’instal·larà a la part central del parc, a sota
del Pont Nou, està pensat especialment en el públic de 15 a 35 anys,
que podrà cantar amb karaoke, participar en tallers de circ, de manuali-
tats i de DJ,  jugar una partida de jocs de rol, ballar batukon, navegar
amb piragua al llac del parc o escoltar la música d’artistes joves com
Nico López, Patrícia Vaca, Yolanda Pérez, Pedro López, París-Texas,
Brigada Cobalto i Noches de Orión, que ja han participat en concerts or-
ganitzats a l’Espai Remolí o altres equipaments municipals.  A l’espai
Esplujove hi haurà lloc per a activitats infantils, amb jocs tradicionals i
d’arreu del món i un taller de construcció de joguines reciclades.

El tercer dels espais serà el de la percussió, que acollirà actua-
cions que tenen com a objectiu potenciar i donar a conèixer els diferents
vessants que la percussió pot arribar a tenir. Tallers per a infants i adults,
exhibicions de capoeira o claqué i actuacions amb reconeguts grups de
batucada tindran lloc des de les 5 de la tarda fins a les 11.30 de la nit,
quan tancarà aquesta cinquena edició de la Festa de la Percussió el grup
Brincadeira. 

La festa serà de les 5 de la tarda a les 12
de la nit. Comptarà amb tres espais
diferenciats: el del joc i de l’esport, el de
l’Esplujove i el de la percussió
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El Can Vidalet juega con el
Aiguafreda la promoción
de ascenso a 1ª regional 
Extraordinaria segunda vuelta del
equipo del Molí, que acabó segundo en
el grupo X de segunda territorial

El futuro inmediato del equipo amateur del Club de Fútbol Can Vidalet
se ha decidido en apenas 180 minutos. Cuando esta edición de El Pont
se esté distribuyendo, ya se sabrá si es equipo de primera o segunda re-
gional, dependiendo de si ha sido capaz  o  no  de superar  la eliminato-
ria de promoción de ascenso ante el Aiguafreda.

Haya subido o no, hay que calificar la temporada del Can Vidalet
amateur de excelente, con una gran progresión que ha hecho bueno el
vaticinio de su entrenador, Javier Gutiérrez, Guti, que en el inicio de la
liga vaticinó que su equipo iba a ir de menos a más y que cuando los ju-
gadores se conjuntaran y asimilaran el estilo de juego implantado el Can
Vidalet iba a luchar por objetivos  importantes. Al final de la liga, el equi-
po acabó segundo en la clasificación del grupo X de segunda territorial,
con 63 puntos, a cinco del campeón, el Gornal, y dos por delante del
Veterans Catalunya, un equipo que entrena habitualmente en el Salt del
Pi. El Can Vidalet obtuvo 18 victorias, 9 empates y 7 derrotas y tuvo el
primer puesto a su alcance hasta la última jornada. 

A los importantes resultados deportivos conseguidos por este
equipo cabe añadir otros logros más intangibles pero muy importantes
para un club que desde hace años decidió iniciar un proyecto desde los
cimientos, en el que la pasión por el fútbol no estuviese reñida con la
buena educación, los valores de la solidaridad y la convivencia y el res-
peto al contrario. Ver las gradas del Campo Municipal El Molí llenas de
público animando a su equipo; el comportamiento de la afición del Can
Vidalet con los contrarios y con el árbitro; y el apoyo prestado por los ju-
gadores de los equipos inferiores a sus mayores —su modelo a seguir—
son factores que indican que el equipo, haya subido o no, acaba triun-
fante esta temporada. 

El equipo, en el último partido de liga ante el Veterans Catalunya

El Espluguenc acaba la liga en
la cuarta posición de su grupo

El equipo amateur del FA Espluguenc acabó en la cuarta posi-
ción su participación en el grupo III de la primera división territorial,
temporada 2006-2007. Es una excelente clasificación para un equipo
que ha estado casi toda la temporada en lo más alto de la tabla y que,
de no ser por una mala racha vivida en el inicio de la segunda vuelta,
podría haber luchado por disputar la promoción de ascenso. El equi-
po que empezó entrenando  Antonio del Río y cuyas riendas fueron
tomadas, iniciada la segunda mitad de la liga, por Antonio Martín, ha
sumado 53 puntos, a nueve del segundo clasificado, el Martorell, con
quince partidos ganados, ocho empatados y once perdidos.

El Can Cervera aún no sabe
dónde jugará la próxima liga

El CF Can Cervera finalizó la liga antepenúltimo clasificado
del grupo X de segunda territorial pero aún no sabe si esta posición
le conlleva el descenso de categoría, con lo que volvería a tercera te-
rritorial,  o la permanencia. La entidad está pendiente de una reso-
lución del Comité de Competición respecto a un partido jugado con-
tra el Veterans Catalunya que impugnó por una supuesta  alineación
indebida, y de una notificación oficial respecto a si descienden dos o
tres equipos. El Can Cervera sumó 32 puntos en 34 jornadas, con
ocho partidos ganados, ocho empatados y dieciocho perdidos. El
bajo rendimiento del equipo en los meses invernales fue un lastre
demasiado grande para un equipo que debutaba este año en la ca-
tegoría.

Krill y Can Clota juegan la
Copa Baix Llobregat

Dos equipos de Esplugues, el Krill y el Can Clota, han acaba-
do la temporada disputando la Copa Baix Llobregat, que ha reunido
a doce equipos de la temporada que militan en tercera territorial.
La final y el partido para el tercer y cuarto puesto se disputaron el
10 de junio (más información en El Pont 156).

Nou president de la PB L’Avenç
Joan Balcells és el nou president de la Penya Barcelonista

L’Avenç, en substitució de Sergi Recasens, que ha passat a presidir
el Centre Cultural i Recreatiu L’Avenç. Jordi Claramunt és el nou vi-
cepresident, Carme Barberà la secretària i Pedro Monreal el treso-
rer. Joan Mairal, Josep M. Sabaté, Lluís Carceller i Anna Pericot
són vocals de la nova junta directiva.
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El Casal de Cultura Robert
Brillas se vistió de blanquiazul
por la final de la UEFA
La Penya Espanyolista reunió a cerca de trescientos
‘pericos’ para seguir el duelo europeo ante el Sevilla 

Esplugues vibró y sufrió en blanquiazul el
pasado 16 de mayo. La disputa de la final de la
Copa de la UEFA entre el RCD Espanyol y el
Sevilla CF propició que la Penya Espanyolista
de Esplugues organizara un acto multitudina-
rio, la instalación de una pantalla gigante en el
Casal de Cultura Robert Brillas que permitie-
ra seguir, en un ambiente futbolero 100x100,
el devenir de la final. El propio edificio del
Casal fue aquel día ataviado con dos inmensas
banderas blanquiazules, que anunciaba que
aquél era territorio perico.

Cerca de trescientas personas atendie-
ron la convocatoria de la Penya y acudieron al
Casal ataviados con camisetas, bufandas o go-
rras blanquiazules, que tiñeron el Casal de
Cultura de los colores de la entidad barcelone-
sa. Tanto por la asistencia de público como por
el ambiente que se logró, la organización de
esta actividad en torno a la final de la UEFA fue
todo un acierto de la Penya, según considera-
ban los mismos organizadores, quienes consi-
deraron que tanto el espanyolismo en Esplu-
gues como la propia entidad salieron reforza-
dos tras esta final, que, desgraciadamente para

los intereses del conjunto catalán, acabó per-
diendo el Espanyol en la tanda de penalties,
después de un partido vibrante y lleno de alter-
nativas en el juego y en el marcador. La alcal-
desa, Pilar Díaz,  acompañó a los miembros de
la Penya y  pudo saludar y consolar a algunos
de ellos tras la derrota final. 

Cabe apuntar que Esplugues estuvo re-
presentada en Glasgow con un buen número
de socios de la Penya Espanyolista, que acu-
dieron a presenciar la final en directo. Otros
que también pretendían hacerlo formaron
parte de los perjudicados por la falta de avio-
nes y pese a haber pagado entrada y viaje se
tuvieron que conformar con ver la final por la
tele. 

Los  seguidores espanyolistas de Esplugues celebran el primer gol de su equipo

Manel Doblas, campió
d’Espanya de voleibol amb
el Barça

Manel Doblas, veí d’Esplugues I
jugador de  l’equip juvenil i junior del FC
Barcelona, ha format part del conjunt
barcelonista que es va proclamar el 6 de
maig passat a Llanes, Astúries, campió
d’Espanya juvenil. Anteriorment, Doblas
ja havia estat sotscampió d’Espanya
infantil i campió d’Espanya cadet, sempre
amb el FC Barcelona. Doblas, de 18 anys,
estudia i està becat a la Residència
Blume d’Esplugues. També és capità de
la selecció catalana de la seva categoria.
Aquest any suma altres dos èxits més: la
lliga catalana juvenil i la lliga de primera
nacional catalana senior, amb el FC
Barcelona junior.  

Doble éxito del Judo Tao
en Campeonatos de
Catalunya

Iván Soler Calero (foto inferior), del
Judo Tao, se proclamó campeón de
Catalunya sub-15, en la categoría de
menos de 50 kilos, con una actuación
perfecta y todas las victorias
conseguidas por ippon (máxima
puntuación en un combate de judo). Por
su parte, David Cabello (1º en la
categoría de menos de 66 kilos), Javier
López (bronce en -66 kg) y José Miguel
García (1º en -78 kg) destacaron en el
Trofeo Waza (judo suelo) Francesc
Talens, celebrado en Barcelona.
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El edificio del Casal fue
ataviado aquel día con dos
inmensas banderas
blanquiazules
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El Camp Municipal Salt del
Pi estrena gespa 

El procés de renovació dels terrenys de joc
dels dos camps municipals de futbol d’Esplu-
gues ja s’ha acabat.  A finals del mes de maig
va quedar instal·lada la gespa artificial al
Camp Municipal Salt del Pi, després de poc
més de dos mesos d’obres, amb la qual cosa,
els dos camps de la ciutat, el Molí i el Salt del
Pi, ja tenen la mateixa superfície.

El camp ubicat al final del parc dels
Torrents té una extensió de 109x64 metres, pa-
vimentat amb gespa artificial de darrera gene-
ració. Les línies marcades sobre el camp deli-
miten un terreny de joc de 104x61 metres, apte
per a futbol gran, i dos de transversals de fut-
bol 7, de 61x41 metres. El camp està dotat amb
dues porteries de futbol 11, quatre de plega-
bles de futbol 7, dues banquetes de vuit places
per als reserves (ubicades a la banda contrà-
ria a les graderies de la instal·lació) i un mar-
cador electrònic, que assenyala el resultat i el
temps de joc, situat al darrere de les dues ban-

quetes. Altres elements que s’han incorporat
al camp després de la reforma que s’hi ha dut
a terme són una barana perimetral d’1,30 me-
tres d’alçada al voltant de tot el terreny de joc,
i un sistema de reg automàtic del nou pavi-
ment, amb programes de reg graduables.

Un entorn agradable
Les activitats que es poden dur a terme

a la instal·lació són entrenaments i competi-
cions de futbol 7 i futbol 11, sessions d’educa-
ció física escolar i altres esdeveniments espor-

tius puntuals. La renovació del terreny de joc
permetrà que els usuaris i usuàries puguin
dur a terme la seva activitat en un entorn molt
més agradable i amb un material que facilita
la pràctica esportiva i la formació de futbolis-
tes. L’impacte visual és un altre dels efectes
positius d’aquest canvi.  

El Camp Municipal de Futbol Salt del Pi
és gestionat pel Futbol Associació Espluguenc,
que compta amb dotze equips diferents, des
de l’escola fins al conjunt amateur que milita a
la primera territorial. També porta el nom de
l’Espluguenc un equip de veterans que aquest
any, en previsió de possibles problemes amb
els horaris del camp per les obres als dos
camps de futbol d’Esplugues, ha entrenat i
jugat aquesta temporada fora de la ciutat. La
temporada que ve tornarà a jugar aquí. També
entrenen i juguen al Salt del Pi el CF Can
Cervera (segona territorial) i el CF Krill (terce-
ra territorial). 

Els dotze equips del FA
Espluguenc, el CF Can
Cervera i el CF Krill
entrenen i juguen a
aquesta instal·lació

L’Espluguenc ja
va jugar l’últim partit
de lliga al terreny de
joc remodelat
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El Club de Patinatge
Artístic guanya la Copa
Catalana de ‘Shows’ 
L’entitat celebra l’exhibició
commemorativa del seu 25è aniversari
el divendres 15 de juny

El grup de la modalitat de shows del Club Patinatge Artístic
Esplugues ha fet possible que el Club Patinatge Artístic Esplugues hagi
sumat un nou títol al seu extens palmarès: la Copa Catalana. L’equip de
la nostra ciutat, que entrena Sandra González, es va imposar amb clare-
dat a la resta de rivals. El grup que ha donat al club i a la ciutat aquest
nou èxit és el format per Sira Miquel, Laura Sánchez, Íngrid del Río, Judit
del Río, Irene Sánchez, Goretti Mérida i Anna Badía.

Aquesta no és, però, l’única alegria per al CPA Esplugues en l’any
del seu 25 aniversari, ja que Nadia Alamí, Sara Martín, Valentina
Bohórquez, Berta González i Judit del Río s’han classificat per al cam-
pionat intercomarcal i Judith Subirats, Mireia Cabrero, Débora Úbeda i
Sara Sánchez han sumat excel·lents posicions en els campionats que
han disputat darrerament.

El Club Patinatge Artístic Esplugues viurà aquest divendres un
dels actes centrals de celebració del seu 25è aniversari, un festival que
tindrà lloc al Poliesportiu de Can Vidalet, a la tarda, que comptarà amb
la presència d’una vuitantena de patinadors i patinadores, tant de la ma-
teixa entitat com d’altres de convidades. Hi haurà grups de competidors
dels clubs de Pallejà, Santa Perpètua i Santa Coloma. A títol individual,
tres noms destacats: José Antonio Ballesteros, diverses vegades cam-
pió d’Espanya i d’Europa; Lanç Rodríguez, campió de Catalunya juvenil, i
Goretti Mérida,  campiona de la Copa Catalana junior. 

Les integrants de l’equip amb l’entrenadora, Sandra González
Els nedadors i nedadores del Club Natació Esplugues i el seu en-

trenador, Aitor Olivé, amb la copa guanyada

El CN Esplugues guanya
la Copa Catalana de clubs
de la seva categoria
Un dels nedadors de l’entitat, Xavier
Anguita, ha aconseguit dues mínimes
per al Campionat de Catalunya

Aquesta està sent una temporada prou profitosa per al Club Natació
Esplugues, que està aconseguint uns resultats individuals i col·lectius
força destacables. L’entitat que dirigeix, a nivell tècnic, Aitor Olivé, ha
sumat un important triomf col·lectiu recentment, amb la consecució de
la Copa Catalana G2-G3, en què competeixen nens i nenes nascuts du-
rant els anys 1993, 1994, 1995 i 1996. Aquesta copa és el resultat de la
suma de punts de totes les jornades de lliga d’aquestes edats i els equips
queden agrupats en funció dels punts assolits en les competicions prè-

La competició guanyada és la principal
que se celebra a nivell de clubs 
vies. L’Esplugues ha disputat enguany, i guanyat, la final corresponent al
cinquè grup d’un total de vuit, contra els clubs de natació de Figueres,
Balaguer, Molins de Rei, Vallirana, Poble Nou, Montjuïc, Sallent i Torelló.
La final es va disputar a la piscina del Complex Esportiu Municipal la
Plana i l’equip local va resultar-ne guanyador, per davant del CN
Figueres, que va ser el segon classificat, després d’una competició molt
igualada, que no es va resoldre fins a la disputa de la prova de relleus.

D’altra banda, un nedador del club, Xavier Anguita (categoria de
nascuts l’any 1993) va aconseguir dues mínimes per disputar els
Campionats de Catalunya d’Estiu de la seva edat. 
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L’Sporting Esplugues es
manté a la primera nacional B

El primer equip de l’Sporting Club Futbol Sala Esplugues  ha
aconseguit la permanència a la primera nacional B, categoria en
què debutava aquesta temporada. L’equip, que s’ha mogut tot l’any a
la part mitja i baixa de la categoria, ha acabat assolint el seu objec-
tiu amb solvència, sumant vuit punts més que l’últim equip a baixar.
L’equip B de l’entitat, per la seva banda, no ha pogut salvar-se i ha
baixat de territorial a divisió d’honor catalana. Finalment, l’equip fe-
mení ha acabat la lliga classificat a la meitat de la classificació.

Convocat el 30è Torneig de
Futbol Sala Les Moreres

L’Sporting Futbol Sala Esplugues ha convocat la trentena edi-
ció del Torneig Les Moreres, que se celebrarà del 2 al 20 de juliol al
poliesportiu del carrer Església. Els equips que vulguin participar-
hi han de formalitzar les inscripcions al Complex Esportiu Munici-
pal La Plana, els dilluns i els dijous, de 19.30 a 21 hores. També po-
den trucar al 609 70 36 73 per demanar-ne més informació. La
competició constarà d’una fase prèvia, els partits de la qual es juga-
ran durant les dues primeres setmanes. Els vuit millors equips dis-
putaran els quarts de final, ja a la darrera setmana. La final és pre-
vista a les 9 del vespre del 20 de juliol. El Torneig Les Moreres és
una de les competicions més antigues d’Esplugues i amb més so-
lera dins del futbol sala en l’àmbit de Barcelona. Tot i que els equips
que hi participen són amateurs, ha estat habitual veure jugadors
d’elit d’aquest esport entre els competidors. 

El Club d’Escacs de L’Avenç
puja a provincial

El Club d’Escacs de L’Avenç, secció del Centre Cultural que
presideix Antoni Ruiz, ha aconseguit el seu segon ascens consecu-
tiu, en proclamar-se campió del grup primer de primera categoria
i pujar a provincial. La temporada ha estat gairebé perfecta per a
l’equip d’Esplugues, que estava enquadrat en el mateix grup que
l’Ateneu Igualadí, el catalònia B, el Castellbisbal, el Santpedor, la
Rubinenca, el Molins de Rei, el Sallent i el Sant Joan. Ha guanyat
sis partits, n’ha empatat dos i n’ha perdut un, contra el Sallent, l’al-
tre equip que ha pujat. L’Avenç B, que milita en el grup IV de tercera
categoria, ha acabat la lliga en el cinquè lloc.

Un colom de l’Avenç,
Ventdelplà, guanya el
Campionat de Catalunya
Aquesta au de competició, propietat de
Josep Antoni Ferreres, també ha
participat al Campionat d’Espanya

Ventdel-plà,  un
colomm de raça lle-
vantina, amb el tro-
feu del Campionat de
Catalunya assolit

La colombicultura és un dels molts esports que té secció pròpia al
Centre Cultural L’Avenç. Aplega una cinquantena de socis aficionats a
aquest espotr, molt minoritar aquí però que en altres punts d’Espanya,
sobretot al Llevant, aixeca passions tals que s’han arribat a oferir l’equiva-
lent a 10 milions de pessetes per un exemplar de colom que havia guan-
yar un Campionat d’Espanya.

Però el treball silenciós i poques vegades reconegut té premi, a la
curta o a la llarga, i la Secció de Colombicultura de L’Avenç acaba d’assolir
un èxit important, el Campionat de Catalunya aconseguit per Ventdelplà,
propietat de Josep Antoni Ferreres, en una competició disputada a Vila-
franca. Ventdelplà, un colom blanc, de raça llevantina, va superar la resta
de rivals en una competició en què es deixa anar un colom femella, que fa
de reclam, i després li van al darrere fins a 300 mascles que miren de tro-
bar-lo i de volar amb ell. N’és el guanyador el colom mascle que vola més
temps amb la femella. En el total de sis proves de què va constar el
Campionat de Catalunya, Ventdelplà va sumar quatre punts més que els
seus adversaris. També ha participar al Campionat d’Espanya, a Múrcia,
però una lesió a l’ala després de xocar amb uns cables li va impedir optar
al triomf final.  L’èxit d’enguany és el segon que assoleix la secció de co-
lombicultura de L’Avenç en poc temps. L’any 2005 ja va guanyar un altre
Campionat de Catalunya. “Els coloms de competició són uns animals molt
dòcils, que destaquen per la seva capacitat física i per la seva intel·ligèn-
cia” diu Josep Antoni Ferreres, el qual recorda que “porten un dispositiu
per localitzar-los si es desorienten”. 

IMATGE D’ARXIU
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TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció al Ciutadà (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal
93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana
93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 473 52 20 L’Agència /c.e.: agencia1@ajesplugues.es 
93 372 97 06 L’Agència Can Vidalet /c.e.: agencia2@ajesplugues.es
93 372 04 16 Equip Serveis Socials Centre
93 372 04 16 Equip Serveis Socials La Plana 
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació) 
93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 372 04 16/ 93 371 02 66Oficina Mpal. d’Inf. al Consumidor (OMIC)
900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
061 Urgències mèdiques
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 250 365 Inform. Gas Natural
902 50 77 50 Endesa (ENHER/ FECSA)
010 Informació transports metropolitans
93 372 04 16 Oficina de Comerç d’Esplugues
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 02 18 Museu Can Tinturé 
93 470 08 95 Tanatori d’Esplugues (servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia ColomaBarbé Glicines 23 93 371 10 17

Consell de les Dones (reunió del 3 de maig)
Presenten el projecte Dones en xarxa, dones ciutadanes, que vol

crear una xarxa de dones que es mantindran en contacte a través
d’Internet. Està adreçat a dones socialment actives, que participaran en
quatre tallers d’aprenentatge. Es fa una valoració dels actes organitzats
amb motiu del Dia Internacional de la Dona i de Sant Jordi. S’informa
sobre la creació del Consell de Dones del Baix Llobregat i del resultat
del IV Concurs Literari Delta per a dones. Es dóna a conèixer un escrit
de petició perquè el taller La proposta d’un desig continuï el curs que ve
i es comunica la celebració de l’aniversari de l’Associació de Dones de
can Vidalet-El Taller i la realització d’una obra de teatre per part de
l’Associació de Dones de La Plana.

Consell de la gent gran (reunió del 17 de maig)
Es fa una valoració de la Setmana de la Gent Gran. S’informa del

projecte I tu perquè no, a les aules d’informàtica dels esplais de gent
gran. També s’anuncia l’ampliació del taller de memòria, que també es
farà als esplais de Can Clota i del Gall (una hora setmanal)

Consell de la solidaritat i cooperació al desenvolupament
(reunió del 17 de maig)

S’anuncien els actes de la Festa de la Solidaritat i del Comerç Just
(9 de juny, més informació a El Pont 156) i s’aprova la distribució del
pressupost municipal destinat a solidaritat, tant a través dels projectes
locals com del Fons Català de Cooperació al desenvolupament.
S’informa i se’n fa la corresponent valoració, de la visita d’una delegació
de Segundo Montes, de diversos actes promoguts per Glaç Solidari i
d’una exposició sobre Nicaragua a l’IES La Mallola.

CONSELLS MUNICIPALS

                   



Després de les eleccions del passat 27
de maig, molta gent ha visualitzat que tot
queda igual. Però no és exactament així. El que
sí queda igual és el nombre de regidors per a
cada formació política, però no pas l’evolució
de cada partit polític.

És en aquest sentit, que el PSC-PSOE ha
perdut pràcticament un 12 % del percentatge

de vot mentre que
Convergència i Unió ha
incrementat aquest
percentatge en una
mica més d’un 8 %.

Per tant, cert que es mantenen els mateixos
regidors, però amb tendències de canvis cla-
res, on en aquesta ocasió és CiU qui lidera l’in-
crement de vots respecte totes les altres for-
ces polítiques que obtenen representació que
la majoria d’elles perden vot.

És moment també d’agraïr a totes les
veïnes i veïns que ens han fet la confiança, i
d’agraïr també a aquells que ens van escoltar
per conèixer el model de ciutat que proposem
des de Convergència i Unió, i d’agraïr també
aquells qui van exercir el seu dret de vot. 

Cal fer una reflexió sobre la baixa parti-
cipació, i en aquest sentit la nostra proposta de
ciutat aporta propostes per combatre l’absten-
ció i per dignificar la política. Però més enllà
d’això, cal que aquells que no han fet la refle-
xió la facin.

Nosaltres mentrestant seguirem treba-
llant perquè creiem en Esplugues i perquè des
de l’oposició intentarem aportar el bo i millor
de la nostra il·lusió per anar fent els petits can-
vis que transformin Esplugues.

Primer de tot he d’agrair a tota la gent
que heu confiat en Esquerra i ens heu revali-
dat la vostra confiança per representar-vos al
nostre Ajuntament. També aprofito per agrair
públicament l’esforç de tota la militància i
amics que han fet possible la campanya elec-
toral i, molt especialment, a la meva família
que l’ha patit en tots els aspectes. 

Però anem per
feina: Esquerra ha re-
validat la seva repre-
sentació a l’Ajunta-
ment i ens queda un

mandat que serà, sens dubte, bastant compli-
cat. Segurament començarà el Pla CAUFEC,
fet que ens portarà molts problemes. Esperem
que sortirà a la llum el Pla de conservació del
Casc Antic, pla sobre el qual hem treballat
molt i que comportarà blindar el futur de la
nostra historia. Lògicament, també  comença-
rà la reforma llarga dels mercats, 4 anys si no
vaig errat, i també avançaran diversos plans
urbanístics, Can Cervera, c/ del Carme i av. de
l’Electricitat, sobre els quals caldrà estar ama-
tent per evitar la típica especulació que per-
met la majoria absoluta existent. Recollim el
compromís de consensuar, entre tots els par-
tits,  un Pla d’habitatge millor que l’actual, es-
perem que l’alcaldessa recordi el debat a ETV i
sigui receptiva al diàleg. Caldrà també aprovar
el Reglament Municipal que marcarà les re-
gles del joc d’aquest Ajuntament i que espe-
rem que retorni els drets a la ciutadania reta-
llats durant l’anterior mandat. En definitiva el
proper mandat no serà senzill ni plàcid mal-
grat que res no ha canviat al panorama polític
del nostre poble. Espero que l’entrada de nous
regidors i regidores aporti il·lusió al govern i si
no ja estarà el regidor d’Esquerra per espero-
nar-los a treballar fermament pel benestar de
tots els espluguins i espluguines. 
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Bon vent i barca nova

Jordi Figueras | ERC-AM

Creiem en Esplugues

Roger Pons | CiU

             



Tras la resaca de la elecciones municipales y
con el alto grado de abstención sufrido en toda
España, pero muy en particular, que es lo que nos
preocupa, en Esplugues, pues hemos sufrido un ab-
sentismo de un 9% en comparación con las munici-
pales de 2003. Por desgracia, en todo el Estado flota-
ba algo raro en el ambiente, que desde las últimas
elecciones que se han ido sucediendo, se iba agra-
vando  cada vez con una abstención creciente.

Desde los partidos
políticos algo debemos
hacer mal, pues no con-
seguimos que los ciuda-
danos, ni en las eleccio-
nes más próximas a ellos,

no se sientan motivados ni para expresar su derecho
más fundamental como es la expresión del voto.
Considero que ése es el mejor momento para expre-
sar nuestro apoyo o rechazo a la formación política
que uno desee.

No se os queda un poco la sensación de pen-
sar que después de una precampaña y una campaña
tan intensas, con todo el esfuerzo, recursos huma-
nos y económicos empleados, todo está igual, los
grupos municipales somos los mismos, para qué
tanta parafernalia.  Las formaciones políticas ocasio-
nales están fuera, eso es lo que quería transmitir
cuando apelaba a todas mis vecinas /os a participar y
al voto útil.

No obstante, síi que quiero transmitir que, para
las mujeres y hombres que formamos parte del pro-
yecto del Partido Popular en Esplugues de Llobregat,
tenemos claro que como segunda fuerza política que
seguimos siendo y en constante crecimiento, pues
somos el segundo municipio en Catalunya en por-
centaje de subida partiendo del 15%, compitiendo con
grandes municipios y provincias, por lo que aún nos
queda mucho recorrido hasta  empezar arañar nues-
tro techo electoral. Para nosotros, la próxima campa-
ña electoral ya ha empezado y nuestro grado de com-
promiso con la ciudadanía, a partir del día de investi-
dura el próximo 16/06, lo pondremos en marcha para
intentar llevarlo a cabo con un único espíritu que es
Esplugues y sus ciudadanos.

Quiero agradecer a todas las personas que nos
han dado su apoyo y a todas las demás intentaremos
trabajar mas y con mas ánimos para que de aquí al
2011, convencerlas de que seremos la mejor opción
de Gobierno.

Muchas gracias a todos y a todas.
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Los socialistas de Esplugues queremos
agradecer el apoyo que en estas elecciones
municipales nos han dado todas aquellas per-
sonas que han renovado su confianza en la can-
didatura del PSC que encabeza Pilar Díaz. He-
mos revalidado la mayoría absoluta, por lo que
tenemos por delante cuatro años para realizar
nuestros compromisos con los ciudadanos y

ciudadanas y, en defi-
nitiva, para continuar
trabajando por el bien
de la ciudad y de nues-
tros conciudadanos.

Será un gobierno para todos y todas, en el que
se tendrán en cuenta las necesidades y las
prioridades del conjunto de la población.

A lo largo de los últimos cuatro años de
gobierno progresista en el Ayuntamiento, he-
mos hecho una buena labor en los barrios y la
gente de Esplugues así lo percibe. Tenemos un
modelo de ciudad sólido, fuerte y realista, por
ello la ciudadanía confía en el buen trabajo re-
alizado y, al mismo tiempo, deposita su con-
fianza en un equipo de personas que, con la al-
caldesa Pilar Díaz, quieren dar lo mejor de sí
mismos para que Esplugues siga siendo una
ciudad orgullosa de sus servicios públicos y
sus parques, que atiende las demandas de la
gente y que sabe aprovechar las oportunida-
des de mejora y de proyección hacia el futuro.
Queremos destacar que el nuevo equipo de go-
bierno está integrado por tantas mujeres como
hombres, un hecho sin precedentes en nues-
tro Ayuntamiento. 

Empieza ahora una nueva etapa en
nuestra ciudad, con nuevos retos de futuro que
queremos llevar a cabo con la participación del
conjunto de representantes que integrarán el
nuevo Consistorio y con la sociedad civil que,
desde las diferentes entidades y asociaciones
ciudadanas, también construyen ciudad.

Muchas gracias

Luis Ortega | PPC

Comienza una etapa
con nuevos retos

César Romero | PSC

No tot segueix igual

Isabel Puertas | ICV-EUiA

Abans de comentar els resultats volem
agrair el seu suport a les moltes persones que
ens han votat, tant els que ho han fet per primera
vegada com aquells que ens donen suport més
habitualment. Gràcies a aquest suport hem man-
tingut la nostra presència a l’Ajuntament. També
és important agrair la seva participació a la gent
que ha votat altres opcions i, finalment, ens com-

prometem a parlar amb
la ciutadania per veure
quines són les causes
de l’abstenció i treballar
amb la gent per supe-

rar-la.
Aparentment tot segueix igual, tots els

grups tindran el mateix nombre de regidors i re-
gidores que la legislatura passada encara que hi
haurà una presència de dones molt més gran.
Però si mirem els vots els canvis són importants.

Ha guanyat el partit socialista i legítima-
ment tindrà l’alcaldia, però per primera vegada
en molts anys són més els ciutadans que han
votat altres opcions que no pas a ells. A les elec-
cions passades van tenir un 51% dels vots, ara
només un 46% i són més les persones que s’han
abstingut (un 48, 5%) que no pas les que han votat
socialista. 

A l’alcaldessa la ciutadania li ha donat un
toc d’atenció i farà bé si a partir d’ara governa
amb més sentit comú i escoltant les persones.
Els socialistes, malgrat l’escandalosa despesa
en propaganda, només han tingut 122 vots més
que la suma dels altres grups. Però aquests pocs
vots de diferència els han donat 3 regidors de
més. El sistema electoral els ha beneficiat clara-
ment. 

El nostre compromís és doble. Treballarem
dintre de l’Ajuntament i al carrer per canviar les
coses. Volem un govern transparent i auster que
escolti a les persones, que no malgasti en propa-
ganda i en determinats sous, que augmenti les
despeses socials i que prengui mesures efecti-
ves per evitar el canvi climàtic.

               



CAPÇALERA
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