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Un govern renovat 
i amb il·lusió

El nou govern municipal d’Esplugues ja ha començat a treba-
llar. Hem configurat un equip completament paritari, sis dones i
sis homes. Com sabeu, sóc una ferma defensora de la paritat
real entre dones i homes, perquè estic convençuda que la nostra
societat avançarà més amb l’esforç de tots i totes, i respectant i
fent complir una igualtat real. A la vegada, hem constituït un go-
vern molt renovat; de fet hi ha vuit noves incorporacions. Es trac-
ta d’un equip jove, de gent preparada, amb noves idees, que com-
parteix amb mi la il·lusió per treballar al servei de la ciutadania
d’Esplugues.

Amb el nou cartipàs municipal hem volgut reflectir la nostra
voluntat de governar a prop de la gent, atenent les inquietuds i
les necessitats reals de les persones de tots els barris. Per això,
hem creat la figura de la regidoria adscrita a un barri, de manera
que tots els integrants de l’equip de govern, a més de les atribu-
cions delegades, estan adscrits a un barri concret de la ciutat.
Serà, doncs, una forma d’apropar-nos a la gent, al dia a dia de
cada barri, i evidenciar que el govern local és el més proper a la
ciutadania.

Totes les regidories estan incorporades en tres grans àm-
bits de gestió: Medi Ambient i Serveis Territorials, Recursos Ge-
nerals i Econòmics, i l’àmbit de Serveis a les Persones. En con-
cret, aquest últim es desglossa en dues àrees: Benestar Social
—que inclou aspectes essencials com ara serveis socials, salut
pública, polítiques de famílies, cooperació, ocupació, immigració
i gent gran— i Educació, Cultura i Ciutadania. Amb les aporta-
cions de les entitats, dels comerciants, dels veïns i veïnes, conti-
nuarem transformant Esplugues perquè sigui una ciutat renova-
da, plural, oberta, justa i solidària. 

Un gobierno renovado 
y con ilusión

El nuevo gobierno municipal de Esplugues ya ha comenzado
a trabajar. Hemos configurado un equipo completamente parita-
rio, seis mujeres y seis hombres. Como sabéis, soy una firme
defensora de la paridad real entre mujeres y hombres, porque
estoy convencida de que nuestra sociedad avanzará más con el
esfuerzo de todos y todas, y respetando y haciendo cumplir una
igualdad real. A la vez, hemos constituido un gobierno muy re-
novado; de hecho, hay ocho nuevas incorporaciones. Se trata de
un equipo joven, de gente preparada, con nuevas ideas, que com-
parte conmigo la ilusión por trabajar al servicio de la ciudadanía
de Esplugues.

Con el nuevo cartapacio municipal hemos querido reflejar
nuestra voluntad de gobernar cerca de la gente, atendiendo las
inquietudes y las necesidades reales de las personas de todos
los barrios. Por ello, hemos creado la figura de la concejalía ads-
crita a un barrio, de manera que todos los integrantes del equipo
de gobierno, además de las atribuciones delegadas, están ads-
critos a un barrio concreto de la ciudad. Será, pues, una forma
de acercarnos a la gente, al día a día de cada barrio, y evidenciar
que el gobierno local es el más cercano a la ciudadanía.

Todas las concejalías están integradas en tres grandes ám-
bitos de gestión: Medio Ambiente y Servicios Territoriales, Re-
cursos Generales y Económicos y  Servicios a las Personas. Este
último se desglosa en dos áreas: Bienestar Social –que incluye
aspectos esenciales como servicios sociales, salud pública, polí-
ticas de familias, cooperación, empleo, inmigración y gente ma-
yor- y Educación, Cultura y Ciudadanía. Con las aportaciones de
las entidades, de los comerciantes, de los vecinos y vecinas, con-
tinuaremos transformando Esplugues para que sea una ciudad
renovada, plural, abierta, justa y solidaria. 
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TRIBUNA

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz,
tomó posesión de su cargo el pasado 16 de
junio. El acto constitutivo del Pleno Municipal
de aquel día  sirvió para que los concejales ele-
gidos democráticamente en las urnas el pasa-
do 27 de mayo ocuparan por primera vez sus
asientos en el Salón de Sesiones de la casa con-
sistorial y que llevaran a cabo la elección de la
persona que ha de regir la alcaldía durante los
próximos cuatro años. 

Pilar Díaz contó con el apoyo de los doce
concejales del grupo municipal del PSC, mien-
tras que Luis Ortega, del PPC —el otro cabeza
de lista que decidió presentar su candidatura a
alcalde— obtuvo los tres votos de los integran-
tes de su grupo municipal. Ni ICV, ni CiU ni ERC
presentaron candidatura a la Alcaldía. El resto
de sufragios emitidos, un total de seis, fueron
considerados nulos.

Acto solemne
El inicio del octavo mandato municipal es-

tuvo rodeado, como no podía ser de otra mane-

ra, de una gran solemnidad. Numeroso público
quiso acompañar a los 21 miembros de la cor-
poración en este primer acto oficial del periodo
2007-2011. Entre los presentes, los dos alcal-
des que han precedido a Pilar Díaz en el cargo
desde la llegada de la democracia, Antoni Pérez
y Lorenzo Palacín, y la vicepresidenta del Con-
greso de los Diputados y también concejal sa-
liente de Esplugues, Carme Chacón. También
había muchas personas representantes de en-

Nueve de los veintiún
concejales son nuevos en
la corporación. Por
primera vez, el Pleno
cumple criterios de
paridad, con diez mujeres
y once hombres

La sesión constitutiva 
del pleno municipal del
periodo 2007-2011 tuvo
lugar el pasado 16 
de junio. En ella tomaron
posesión los 21
concejales y concejalas
elegidos en las urnas 
el pasado 27 de mayo

Pilar Díaz toma posesión como alcaldesa de Esplugues

Pilar Díaz  interviene en la votación que la investiría como alcaldesa de Esplugues, ante la presencia de los miembros de la mesa de edad, Roger Pons (CiU) y Antonio Salazar (PSC) y del secretario de la Corporación, Pedro Carmona. El acto congregó a numeroso público. En primera fila, los exalcaldes
Lorenzo Palacín y Antoni Pérez, los exconcejales Joaquim Monclús y Carles Ginés, y la vicepresidenta del Congreso y exconcejal Carme Chacón. A la derecha, la alcaldesa recoge la vara de mando que la acredita como alcaldesa de manos de Antonio Salazar

              



NOU CONSISTORI

EL PONT D’ESPLUGUES|
156 | juliol de 2007

5

omo alcaldesa de Esplugues

ns (CiU) y Antonio Salazar (PSC) y del secretario de la Corporación, Pedro Carmona. El acto congregó a numeroso público. En primera fila, los exalcaldes
echa, la alcaldesa recoge la vara de mando que la acredita como alcaldesa de manos de Antonio Salazar

tidades, familiares de los nuevos concejales y
ciudadanos en general.

Con nueve de los veintiún miembros de la
corporación debutantes en la política municipal
y otro —Eduard Sanz— que volvía a ella después
de cuatro años de paréntesis, la constitución del
nuevo Pleno sabía mucho a renovación, sobre
todo en lo que respecta a los grupos municipa-
les del PSC, con ocho caras nuevas  respecto al
mandato anterior (Enric Giner, Sara Forgas,
Juan Antonio Fernández, María Mena, Eduard
Sanz, Adela Donaire, Mariber Peláez y Montse
Zamora), y de ICV, con dos nuevos concejales
(Lídia Ibáñez y Juan Manuel Serrano). Además,
el hecho de que diez de las 21 integrantes del
pleno sean mujeres —nunca había existido tal
paridad en nuestro consistorio— también
marca un punto y aparte en la vida política mu-
nicipal. 

Mesa de edad y votación
El acto comenzó con la constitución de la

mesa de edad, integrada por el concejal de

mayor edad, Antonio Salazar (PSC) y el de
menor, Roger Pons, (CiU). Tras ellos, tomaron
posesión el resto de ediles electos. Todos opta-
ron por la fórmula de la promesa, salvo Pedro
Ruiz (PPC) que juró su cargo. Roger Pons (CiU)
y Jordi Figueres (ERC) optaron por la promesa
por imperativo legal. La elección de la alcaldesa
fue el último trámite antes de que Pilar Díaz
prometiera el cargo y recogiera, de manos de
Antonio Salazar, la vara de mando que, proto-
colariamente, identifica a la primera edil del
Ayuntamiento.

Las intervenciones de los líderes de los
cuatro grupos que no participarán en el equipo
de gobierno —Luis Ortega (PPC), Isabel Puertas
(ICV), Roger Pons (CiU) y Jordi Figueras (ERC)—
y de la alcaldesa recién elegida, Pilar Díaz, sir-
vieron para cerrar el acto. Los cuatro primeros
justificaron  su voto en sus discursos y perfila-
ron su posicionamiento como grupos del con-
sistorio (ver páginas siguientes). La alcaldesa,
por su parte, pronunció el denominado discur-
so de investidura, en el que analizó sus objeti-

vos de futuro  y cuál será su estilo de gobierno
en los próximos años (ver páginas siguientes)
antes de dar por finalizada la sesión. Tras el cie-
rre del acto, aplausos, felicitaciones y las foto-
grafías protocolarias de todo el consistorio y de
cada uno de los grupos municipales, con los
nuevos concejales algo más relajados pero
conscientes de que se les avecinan cuatro años
de trabajo por su ciudad. 

Los dos exalcaldes
democráticos de
Esplugues, Antoni Pérez 
y Lorenzo Palacín, y la
vicepresidenta del
Congreso, Carme Chacón,
acompañaron a la
alcaldesa en el acto, junto
a numeroso público
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La alcaldesa quiere que Esplugues sea una ciudad “renovada,
plural, abierta, progresista, solidaria y modélica”
Pilar Díaz detalla que los ejes de su actuación municipal serán la vivienda, la seguridad, la movilidad, la mejora de los barrios, la educación, la cultura y el deporte, la
sostenibilidad y las políticas sociales y de familia. “Mucho es el camino recorrido en la mejora de la ciudad, pero aún nos quedan muchas cosas por hacer, a nivel colectivo” dijo

Pilar Díaz acudió el 16 de junio a la casa
consistorial consciente de que aquél era un día
importante para ella. El refrendo en las urnas
de su cargo al frente de la alcaldía de Esplu-
gues la confirmaba en el cargo durante cuatro

años, un hecho que asumía con “honor y res-
ponsabilidad”. Acudió acompañada de su fa-
milia, cuyo apoyo siempre ha considerado fun-
damental a la hora de asumir las responsabi-
lidades políticas que ostenta, y nada más en-
trar en el salón de plenos notó en la mirada
cómplice de quienes la acompañaban que el
resultado en las urnas era “un aval para las
obras del pasado y una muestra de confianza
respecto a las del futuro”. 

“Muchas cosas por hacer”
El discurso de investidura de Pilar Díaz

duró unos veinte minutos. Durante este tiem-
po, con serenidad pero con contundencia, con
la mano tendida al diálogo pero decidida a li-
derar el proyecto de la Esplugues del futuro,

desgranó uno a uno sus sentimientos, sus
sensaciones, sus objetivos y sus ideas por un
futuro mejor.  

“Mucho es el camino recorrido pero aún
más largo el que queda por recorrer. Nos que-
dan muchas cosas por hacer, de manera co-
lectiva” explicó Pilar Díaz, tras reconocer que
la Esplugues de hoy “ha avanzado en cotas de
bienestar y de modernidad. Vivimos en un mu-
nicipio mediano, de una gran centralidad me-
tropolitana, con una fuerte identidad, con or-
gullo de pertenencia y con más justicia social y
equilibrio territorial que nunca”. 

La alcaldesa se mostró dispuesta al diá-
logo, al explicar, dirigiéndose a los grupos de
la oposición, que los y las concejales  que no
formarán parte del equipo de gobierno “siem-

“Velaremos por un futuro
mejor para las personas.
Hemos de hacer política
desde la proximidad y
saber acompañar,
escuchar, debatir,
dialogar y consensuar”

La toma de posesión de la alcaldesa estuvo llena de momentos emotivos. Arriba, a la derecha, recibe la felicitación de la entonces vicepresidenta
del Congreso de los Diputados (ahora nueva ministra de Vivienda y Urbanismo), Carme Chacón, concejal saliente de Esplugues. Abajo, se fotografía
con unos de los asistentes, acompañada de Adela Donaire (a la derecha de la imagen, con un vestido blanquinegro), nueva concejal por el PSC
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ugues sea una ciudad “renovada,
olidaria y modélica”

, la movilidad, la mejora de los barrios, la educación, la cultura y el deporte, la
mejora de la ciudad, pero aún nos quedan muchas cosas por hacer, a nivel colectivo” dijo

pre encontrarán por nuestra parte una mano
tendida, para enriquecer con sus ópticas nues-
tro proyecto socialista y progresista para
transformar esta ciudad”. Después de calificar
la nueva etapa de emocionante e ilusionante,
explicó que su compromiso con la gente la
lleva a velar por “un futuro mejor, comprome-
tido con las necesidades de las personas. Por
eso, hemos de hacer política desde la proximi-
dad. Hemos de saber acompañar, escuchar,
debatir, dialogar y consensuar para buscar y
plasmar las mejores ideas, los mejores pro-
yectos y las  mejores soluciones a los proble-
mas de nuestra gente”.

Siete ejes de actuación
Según explicó ella misma, los siete ám-

bitos de actuación municipal en los próximos
años serán la vivienda —habrá un nuevo pro-
grama municipal de vivienda, que será con-
sensuado— ; la mejora de la prevención de la
seguridad; la movilidad  —con más transporte
público y nuevas zonas de aparcamiento-; la
mejora de los barrios—“queremos barrios dig-
nos y barrios seguros”—; la educación, la cul-
tura y el deporte —”queremos una ciudad con
alma”—; la sostenibilidad —“hemos de hacer
de Esplugues un municipio comprometido en
la lucha contra el cambio climático”—; y las
políticas sociales y de familia, con más apoyo a
las familias y la creación de nuevos servicios
de bienestar social.

“Queremos garantizar la cohesión social
fomentando el empleo, el acceso a la vivienda,

la salud, los servicios sociales, la educación, el
deporte, la cultura y la igualdad de oportuni-
dades, sin distinción de sexos, de edad o de
condición social. Queremos unos barrios se-
guros y con calidad de vida” explicó Pilar Díaz
a modo de resumen final, con la voluntad de
ser la “alcaldesa de todos y todas”, que ejerce-
rá como tal con ilusión, rigor, transparencia,
responsabilidad y diálogo, y que su empeño,
aunque reconoció que inevitablemente ella y
su equipo cometerán errores “por los cuales
pido excusas anticipadas”, es hacer una Es-
plugues renovada, plural, abierta, progresista,
solidaria y modélica, porque “la ciudad y su
gente se lo merecen”. 

Los integrantes del Grupo Municipal Socialista. Detrás, desde la izquierda, Antonio Salazar, Mariber Peláez, José Blas Parra, Montse Zamora
y Ramon Cervera. Delante, Adela Donaire, Juan Antonio Fernández, Enric Giner, Pilar Díaz, Sara Forgas, María Mena y Eduard Sanz
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PPC, ICV, CiU i ERC anuncien una oposició constructiva
Els quatre grups que no formen part de
l’equip de govern a l’Ajuntament són el
PPC (tres regidors), ICV (tres), CiU (dos)
i ERC (un). Inicien el mandat amb la
voluntat de fer aportacions positives per
a la ciutat

El Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds,
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya són les quatre
formacions polítiques que han aconseguit representació municipal però
que no assumiran tasques de govern. El PPC, com a segon partit més
votat a les municipals del 27 de maig, és l’anomenat primer partit de l’o-
posició, amb tres regidors, Luís Ortega, el cap de llista, Pedro Ruiz i
Mercè Haro, els mateixos que en el mandat anterior. ICV també compta
amb tres regidors, Isabel Puertas, que repetirà com a portaveu, i dos
debutants en la vida municipal, Lídia Ibáñez i Juan Manuel Serrano. CiU
té dos regidors, Roger Pons i Lídia Morera, que ja van ser regidors en el

mandat anterior i ara repeteixen. També ho fa l’únic regidor d’ERC, Jordi
Figueras.

Els caps de llista de les quatre formacions que no formaran part
de l’equip de govern, PPC, ICV, CiU i ERC, van anunciar que faran una
oposició forta però constructiva, segons van dir en el Pple de constitució
del consistori. Luis Ortega (PPC) va demanar a l’equip de govern, per al
període 2007-2011, “diàleg, comprensió i la grandesa de saber rebre les
propostes de la resta de grups per incorporar-les a l’acció de govern
quan siguin convenients per al municipi”. Amb un missatge que va voler
qualificar d’”optimista”, va anunciar una oposició fiscalitzadora però, al-
hora, es va mostrar disposat a col·laborar en l’acció de govern: “en tot el
que sigui bo per a Esplugues ens trobareu al vostre costat”. Ortega va
explicar que les propostes del PPC en aquest mandat estaran marcades
“per la lleialtat i el sentit comú”.

Isabel Puertas (ICV) va demanar a l’equip de govern que tingui més
en compte el que opinen la resta de grups i la ciutadania. “La participa-
ció ha de ser un eix important en la política d’aquest ajuntament” va ex-
plicar, alhora que va dir que”ens agradaria que féssiu una política dife-
rent”. Va apuntar la vivenda, la gestió de l’Ajuntament, els temes socials,
el Pla Caufec o la sostenibilitat com a assumptes en què la seva visió és
diferent a la de l’equip de govern i va anunciar que “si vosaltres esteu

El grup municipal del PPC l’integren Mercè Haro, Luis Ortega i
Pedro Ruiz (d’esquerra a dreta)

Lídia Ibáñez, Isabel Puertas i Juan Manuel Serrano (d’esquerra a
dreta) són els regidors d’ICV

Lídia Morera i Roger Pons, regidors de CiU Jordi Figueras és el regidor d’ERC
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una oposició constructiva
disposats a canviar la vostra política, que sigui diferent a la que heu por-
tat a terme fins ara, no dubteu que ens tindreu al vostre costat. Si no és
així, farem una oposició respectuosa però dura i contundent”. 

Roger Pons (CiU) va mostrar la seva sorpresa i el seu agraïment
per la voluntat del PSC manifestada per l’alcaldessa en converses prè-
vies al ple d’investidura d’arribar a acords programàtics  amb altres
grups i, des d’aquest punt de sortida, va expressar la seva voluntat “molt
clara, molt ferma i molt sincera, des de CiU, d’arribar a acords i de fer
propostes amb les quals Esplugues pugui sortir mínimament beneficia-
da”. Pons va apuntar que la seva voluntat és la “d’entendre’ns amb l’e-
quip de govern i amb la resta de grups municipals” i va dir-li a l’alcal-
dessa que “tindran el nostre suport en tot allò que vostès creguin que es
pot tirar endavant i amb què CiU pugui fer una aportació positiva a nivell
de projecte”.

L’últim cap de llista a intervenir, Jordi Figueras (ERC), també va
destacar la voluntat del grup del PSC d’obrir-se a altres grups minorita-
ris però va anunciar que la seva posició serà “actuar com una oposició
ferma i fiscalitzadora de la seva gestió, però constructiva, plena de pro-
postes positives que ajudin a millorar la nostra població, perquè per això
intuïm que la gent ens ha votat, per solucionar problemes i no per as-
senyalar les seves errades, malgrat que les assenyalarem, perquè és la

nostra obligació”. Figueras va apuntar prioritats immediates, com el re-
glament orgànic municipal, els plans de conservació del Casc Antic, in-
fraestructures culturals com l’auditori o el casal d’entitats, o altres
grans projectes de ciutat. També va demanar canvis en la política urba-
nística, la participació ciutadana o en la gestió de la immigració i con-
sensuar un nou pla d’habitatge.  

Els regidors i regidores dels diferents grups
municipals i el públic present segueix amb
atenció el discurs d’investidura de l’alcaldessa 
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PILAR DÍAZ
Alcaldessa. Presidenta de l’Àmbit de Recursos
Generals i Econòmics. Assumeix directament
Seguretat i Convivència Ciutadana i Polítiques
de Dones i Usos del Temps

SARA FORGAS
2a tinenta d’alcalde. Presidenta de l’Àmbit de
Serveis a les Persones. Re-gidora delegada de
Serveis Socials, Salut i Polítiques de Família.
Regidora adscrita de la Plana

ADELA DONAIRE
Regidora delegada de Gent Gran i Immigració.
Regidora de Districte de Can Vidalet i Can Clota

JOSÉ BLAS PARRA
Regidor delegat de Joventut, Participació Ciuta-
dana i Medi Ambient. Regidor adjunt a Esports.
Regidor adscrit del Gall

MARIBER PELÁEZ
Regidora delegada de Transport Públic i Mobilitat i
de Cooperació al Desenvolupament. Regidora
adjunta a Cultura. Regidora adscrita de Can Vidalet

El govern municipal es divideix en tres àmbits de gestió
Dotze persones i un destí: treballar pel
futur d’Esplugues. L’equip de govern
municipal ha quedat dividit en tres
grans àmbits de gestió (Medi Ambient 
i Serveis Territorials, Recursos
Generals i Econòmics i Serveis a les
Persones). Les regidories de Districte
guanyen pes en el nou organigrama
polític municipal 

La presa de possessió d’un nou consistori comporta una sèrie de can-
vis en l’organigrama polític municipal. Els trets més característics del
cartipàs de l’Ajuntament són la divisió en tres grans àmbits de gestió i la
creixent importància de l’anomenada política de proximitat, ja que a la fi-
gura, ja existent, dels regidors de Districte, se n’hi afegeix una altra, la de
regidor adscrit a un barri, cosa que ha de permetre conèixer més a fons
les necessitats, les inquietuds i les preocupacions de cada un dels terri-
toris en què es divideix el nostre terme municipal. Com es pot veure en el
gràfic superior, hi ha quatre regidors i regidores de Districte, María Mena
(Montesa), Adela Donaire (Can Vidalet i Can Clota), Antonio Salazar
(Centre, La Plana i El Gall) i Ramon Cervera (La Mallola, Ciutat Diagonal,
Finestrelles i La Miranda). La resta de regidors estan adscrits a un barri.

Els tres àmbits de gestió municipal són Recursos Generals i Eco-
nòmics, presidit directament per l’alcaldessa, Pilar Díaz; Medi Ambient i
Serveis Territorials, presidit per Enric Giner, primer tinent d’alcalde, i

ENRIC GINER
1r tinent d’alcalde. President de l’Àmbit de Ser-
veis Territorials i regidor delegat d’Organització i
Planificació Estratègica i de Qualitat i Comuni-
cació. Regidor adscrit del barri Centre. Portaveu
del Grup Mpal. Socialista
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JUAN A. FERNÁNDEZ
3r tinent d’alcalde. Regidor delegat  d’Educació i
Ciutat del Coneixement. Regidor adscrit de la
Plana

MARÍA MENA
4a tinenta d’alcalde. Regidora delegada de Pro-
moció Econòmica, Mercats i Comerç. Regidora de
Districte de Montesa i regidora adjunta a Educació

EDUARD SANZ
Regidor delegat de Cultura. Regidor adscrit del
Gall

ANTONIO SALAZAR
Regidor de Districte del Centre, la Plana i el Gall

MONTSERRAT ZAMORA
Regidora delegada d’Esports.  Regidora adscrita
de Can Vidalet

RAMON CERVERA
Regidor delegat d’Ocupació, Consum i Turisme.
Regidor de Districte de la Mallola, Ciutat Diago-
nal, la Miranda i Finestrelles

ideix en tres àmbits de gestió
Serveis a les Persones, amb Sara Forgas, segona tinenta d’alcalde, al
capdavant. De Recursos Generals i Econòmics, en depenen les regido-
ries delegades d’Organització i Planificació Estratègica, Gestió de la
Qualitat i Comunicació i Ciutat del Coneixement. L’Àmbit de Medi Ambient
i Serveis Territorials aplega les regidories delegades d’Urbanisme,
Habitatge i Espai Públic, Medi Ambient, Transport Públic i Mobilitat,
Consum i Turisme, i Promoció Econòmica i Comerç.

El cas de l’Àmbit d’Atenció a les Persones és una mica diferent als al-
tres dos, perquè es divideix en dues àrees: Benestar Social, que inclou
les regidories delegades de Serveis Socials, Salut Pública i Polítiques de
Família, Cooperació al Desenvolupament, Promoció de l’Ocupació i
Immigració i Gent Gran, i Educació, Cultura i Ciutadania, amb les regido-
ries delegades de Participació, Joventut, Educació, Cultura i Esports. 

Com es veu, l’organigrama polític de l’Ajuntament  manté referents
de la gestió diària del consistori presents en la vida municipal des de fa

anys i n’incorpora altres, fruit de l’interès de l’equip de govern d’atendre
les necessitats socials emergents. És el cas d’Immigració, Polítiques de
Família, Transport Públic i Mobilitat, Habitatge o Ciutat del Coneixement,
que tenen regidoria pròpia o s’incorporen a d’altres, amb un major pes .

Junta de govern
L’alcaldessa, els quatre tinents d’alcalde (per aquest ordre, Enric

Giner, Sara Forgas, Juan Antonio Fernández i Maria Mena) i els regidors
Eduard Sanz i Adela Donaire formen part de la Junta de Govern, òrgan
que té delegades diferents atribucions executives per part del Ple muni-
cipal. També en són membres, amb veu però sense vot, els regidors de
Districte Ramon Cervera i Antonio Salazar.

D’altra banda, Josep M. Ferré ha estat nomenat gerent de
l’Ajuntament. Fins ara ocupava la direcció de l’Àrea municipal
d’Organització i Persones.
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Amb quines sensacions i amb quines perspec-
tives afronta aquest període de quatre anys
que inicia ara al capdavant de l’alcaldia d’Es-
plugues?

Amb sensacions molt positives i amb
moltíssima il·lusió. Encapçalo un equip il·lusio-
nat, renovat, amb un projecte molt cohesionat i
molt ben treballat que, amb l’ajut de tothom i la
suma dels esforços dels altres partits polítics
amb representació municipal que s’hi vulguin
afegir, cerca el benestar i la prosperitat de la
ciutat.
Quina ha estat la reacció de la gent arran de la
seva reelecció com a alcaldessa? 

Molt positiva. Durant les darreres setma-
nes, gràcies a la celebració de diferents activi-

tats ciutadanes, com la Festa del parc dels
Torrents, les festes majors de barris o la revet-
lla de Sant Joan, he pogut parlar amb molta
gent que, en general, m’ha mostrat la seva ale-
gria i m’ha felicitat per la reelecció. Crec que
una gran majoria comparteix amb nosaltres la
satisfacció que ha suposat aquesta continuïtat
al capdavant de l’alcaldia.
En el seu discurs d’investidura, va apuntar els
que han de ser els set grans àmbits d’actuació
de l’Ajuntament. Quin és l’element comú entre
tots ells?

L’objectiu final, que no és un altre que la
voluntat de contribuir a solucionar els proble-
mes de la gent, des de diferents vessants. Si
demanem a la ciutadania els temes que més
els preocupen, bàsicament coincideix en qua-
tre grans àmbits: habitatge, seguretat, immi-
gració i mobilitat. La nostra acció de govern
anirà dirigida a solucionar aquestes preocupa-
cions, a més d’altres que configuren el dia a dia
de moltes persones, com les polítiques socials
i de família.
Quin estil de fer política, del qual vostè ha
parlat tant darrerament, promourà l’alcal-
dessa?

Un estil de fer política amb les idees molt
clares, això sí, però amb molta humilitat i amb
una gran capacitat per escoltar i dialogar. Per a
nosaltres són tan importants les coses que
farem com la manera com les portarem a

terme. No ens agraden els polítics prepotents
o arrogants, sinó els que són, per sobre de tot,
persones capaces de reaccionar davant de
qualsevol situació que la ciutadania els fa
saber.
L’equip de govern presenta moltes cares
noves respecte a l’anterior mandat. Què ha de
suposar, per a l’Ajuntament, aquesta reno-
vació?

Significa una nova dosi d’il·lusió. De tant
en tant és bo obrir les finestres de casa i de
l’Administració i que hi entri aire nou. I això és
el que hem fet. Després de 28 anys d’Ajunta-
ment democràtic, durant els quals s’ha fet una
tasca fantàstica —que la ciutadania ha refren-
dat elecció rere elecció—, i reconeixent els mè-
rits de tots els que han treballat per a Esplu-
gues, tant des del Govern com des de l’oposi-
ció, ara tocava fer una renovació, perquè, pas-
sat tot aquest temps, la ciutat i la societat
també han canviat, hi ha noves exigències, hi
ha menys tolerància envers aquelles coses,
com per exemple el soroll, que puguin malme-
tre el nostre benestar, i hi ha unes expectatives
socials diferents. És un equip molt preparat,
jove, molt equilibrat i que vol ser proper i capaç
d’escoltar en el lloc i en el moment apropiats.
I amb una important presència de dones...

Sí, jo sempre he cregut en la paritat real.
Les dones som el 51 per cent de la societat,
estem tan ben preparades com els homes, i

Pilar Díaz:
“Governem
amb la
voluntat de
solucionar 
els problemes
de la gent”
Amb motiu de la seva
presa de possessió com 
a alcaldessa d’Esplugues
per al període 2007-
2011, El Pont entrevista
Pilar Díaz, que repassa
els principals temes
d’interès per a la
població
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podem aportar a la política un estil de fer les
coses diferent. Això s’havia de reflectir en el
nostre govern municipal, amb una paritat real:
sis dones i sis homes.
En els darrers dies, vostè ha parlat molt de
consens i de diàleg, tant amb la resta de grups
municipals com amb la ciutadania. Com es
podrà vehicular aquesta voluntat?

D’una banda, dins del consistori, amb la
resta de grups, tenint un contacte molt fluïd i
amb totes les converses necessàries. De fet,
nosaltres, després de les eleccions i abans de
constituir-se el nou consistori, vam estar par-
lant amb tots els grups municipals, per expres-
sar-los la nostra predisposició al diàleg i al con-
sens i, en alguns casos, com CiU i ERC, per ofe-
rir-los entrar al govern, cosa que de moment
han descartat, sense tancar la porta. Volem en-
riquir el nostre pla d’acció municipal, sorgit del
programa electoral del PSC, amb la visió i amb
la mirada de la resta de grups. Volem consen-
suar els grans temes de ciutat amb les altres
formacions, almenys amb aquelles que vulguin
treballar amb nosaltres en el futur d’Esplu-
gues. De cara a la ciutadania, potenciarem les
vies de participació: crearem el Consell de
Ciutat i potenciarem tots aquells òrgans o me-
canismes que permetin a la gent fer arribar la
seva veu a l’Ajuntament i, amb això, enriquir la
nostra tasca de govern. 
A penes començat el mandat, s’ha sabut que

“El nostre és un equip de
govern molt preparat,
jove, molt equilibrat i que
vol ser proper i capaç
d’escoltar en el lloc i en el
moment apropiats”

han tingut lloc ja les primeres converses amb
el Ministeri de Foment per soterrar l’autopis-
ta B-23. Com avançarà aquest projecte?

Espero que avanci bé. El primer contacte
va ser molt positiu i estem molt il·lusionats da-
vant de la resposta inicial del Ministeri de
Foment. Vam anar a Madrid amb un estudi pre-
liminar i un pressupost estimatiu, que van con-
siderar molt adequat, perquè tenia en compte
els diferents requisits que el govern estatal té
per a aquest tipus d’obres. Fins i tot, els res-
ponsables de Foment amb què vam parlar van
comparar el nostre cas amb un de molt sem-
blant a Getafe, on volen soterrar tres quilòme-
tres d’autovia, i del que es tracta és de seguir
les passes que ha fet aquest municipi de la
Comunitat de Madrid. Ara, hem de parlar amb
el responsable de la demarcació de carreteres
a Catalunya i si el Ministeri considera adequat
l’estudi preliminar que els hem presentat i que
els seus tècnics estan analitzant en detall, se
signaria un protocol entre l’Ajuntament i el
Ministeri, per al soterrament d’aquesta via.
Estem molt il·lusionats, no veiem raons perquè
ens diguin “no” quan a altres municipis els han
donat una resposta afirmativa però, fins que no
estigui tot acordat, hem de ser molt prudents. 
Una de les principals preocupacions de la ciu-
tadania és l’habitatge. D’una banda ja han co-
mençat les obres de diverses promocions
municipals i, de l’altra, vostè ha anunciat un

nou pla d’habitatge consensuat. Com preveu
que serà aquest nou pla?

L’equip de govern porta temps treballant
pel pla d’habitatge 2007-2012, que preveu la
construcció de prop de 800 vivendes de lloguer i
de venda, dels quals 371 ja han començat a fer-
se o les obres s’iniciaran en breu. L’habitatge és
una de les nostres grans prioritats, com ja ho va
ser en l’anterior mandat —per això han pogut
començar les obres d’alguns immobles de pro-
moció municipal i s’ha obert el termini de pre-
sentació de sol·licituds per adjudicar-les—, per-
què volem que la gent jove o les famílies amb
menys recursos tinguin l’oportunitat de quedar-
se a viure aquí. Pel que fa a la resta d’habitatges
inclosos en el pla, la nostra voluntat és fer un
acord sobre habitatge amb els altres grups po-
lítics per a aquestes promocions encara pen-
dents i per a les s’hagin de fer més endavant. 
La Generalitat ha posat data al perllonga-
ment de la línia 3 del metro fins a Sant Feliu,
passant per Esplugues: abans de cinc anys
pot ser una realitat. Com valora aquest ter-
mini fixat i què significarà la seva execució?

La data anunciada és la que esperàvem i
és una satisfacció comprovar que els terminis
previstos no s’allargaran, i que tant aquest per-
llongament com el dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya entre Reina Elisenda i

“Hem parlat amb tots els
grups municipals per
expressar-los la nostra
predisposició al diàleg i al
consens i hem ofert a CiU
i a ERC entrar al govern”

“Alguns dels equipaments
nous seran els
poliesportius de Les
Moreres i Can Cervera,
l’ambulatori de Can Clota,
l’auditori o el Casal
d’Entitats”

Pilar Díaz parla amb dues integrants de l’Associació de Dones de Can Vidalet, El Taller, en
la recent exposició organitzada per l’entitat a la Festa Major de Can Vidalet
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Sant Joan de Déu seran una realitat. En tot cas,
estarem atents a aquest calendari perquè no hi
hagi retards.
En què consistirà el pla d’aparcaments que va
anunciar en el seu discurs d’investidura?

Serà un pla que dotarà la ciutat de noves
zones d’estacionament públic, amb el doble
objectiu de promoure l’ús del transport públic
—si volem que la gent el faci servir, li haurem
de facilitar algun lloc on deixar el seu cotxe— i
de reduir el nombre de cotxes aparcats a la via
pública, cosa que ens permetria remodelar al-
guns carrers, com Doctor Manuel Riera, on

volem fer les voreres més amples i eliminar
una fila d’estacionament. Però abans de poder
fer-ho hem de donar als conductors una alter-
nativa d’on deixar el cotxe. Ja tenim identificats
els barris amb més necessitats i mirarem d’a-
nar treballant en aquesta línia.
Com són i com han de ser els barris d’Es-
plugues?

Tenim uns barris molt dignes. La percep-
ció de la gent, segons diuen les enquestes, és
bona; s’hi troba a gust. Però volem més: que si-
guin uns barris millors, agradables i segurs. I
ho volem perquè és el que les persones ens de-
manen. L’objectiu és que els carrers siguin més
transitables i accessibles, que la comoditat i el
benestar arribi a cada racó de la ciutat. Per
això, impulsarem un pla d’intervenció  integral
dels barris, adaptat a les necessitats de cada
zona d’Esplugues.
Quins seran els nous equipaments ciutadans
amb què comptarà Esplugues en un futur

proper?
S’està treballant en molts equipaments,

en diversos àmbits. Alguns els acabarem en
aquest mandat i d’altres n’iniciarem les obres.
El més proper, en el temps, és el Centre
d’Informació i de Recursos per a Dones, que
obrirà abans de final d’any a la Casa Pons (Villa
Pepita), al costat dels jardins Pons i Termes.
També està proper l’inici de les obres del nou
Complex Esportiu Municipal Les Moreres, que
podrien començar abans de finals d’any.  Quan
aquesta instal·lació s’acabi, podrem  enllestir
la reforma del Complex Esportiu Municipal La

Plana. El mapa d’equipaments esportius que-
darà completat amb una piscina i poliesportiu
coberts a la zona de Can Cervera. Durant
aquest mandat, també preveiem la construcció
d’un nou ambulatori, que estaria ubicat al barri
de Can Clota i que serviria per descongestionar
els de Lluís Millet i el de La Bòbila. En l’àmbit
cultural tenim una doble aposta: l’auditori, que
esperem començar a construir al carrer Nou,
amb la col·laboració del Ministeri de Cultura i
del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, i el projecte museístic Pujol i
Bausis. A més, no hem d’oblidar que d’aquí a
poc més d’un any, La Baronda, Centre per al
disseny, la cultura i l’esport, serà una realitat, i
que ampliarem i millorarem el Casal de
Cultura Robert Brillas, on hi haurà un Casal
d’Entitats, que és un compromís amb el teixit
associatiu local. I a nivell comercial i empresa-
rial, els dos nous mercats i el parc empresarial
de Porta BCN seran dos motors indiscutibles

de la nostra economia.
La cultura, l’educació i l’esport són primor-
dials en una ciutat activa i moderna. Quines
seran les principals accions per impulsar-los?
Com deia en el Ple d’investidura, volem una
ciutat amb ànima, que tingui cura de la seva
gent. Hem de procurar que les persones tin-
guin la formació adequada, des dels infants fins
a la gent gran; hem de facilitar l’accés a l’es-
port de lleure i al de competició;  i hem de fer
possible que la  cultura estigui present, de ma-
nera activa, en les nostres vides. Per això,
comptem amb la col·laboració i la complicitat

de les entitats, que al llarg dels últims anys han
mostrat la seva predisposició a fer de la nostra
una ciutat millor, gràcies al seu esforç i la seva
dedicació. Amb la seva iniciativa, contribueixen
a fer més rica la nostra vida cultural.
En els darrers anys, les polítiques de suport
a les persones i les famílies han centrat l’ac-
ció de govern municipal. Quin és el planteja-
ment per als propers anys?

Hem de continuar treballant igual en els
molts serveis d’atenció social que ja funcionen
bé, amb els mateixos criteris de qualitat de ser-
vei, d’immediatesa i d’evitar les llistes d’espe-
ra. I hem d’incidir encara més en les polítiques
de família, en les  de conciliació  de la vida per-
sonal, laboral i familiar i en l’atenció als dife-
rents col·lectius socials, com la gent gran o la
gent jove.

Pilar Díaz, respon, quan se li pregunta
com li agradaria que fos Esplugues d’aquí a
quatre anys, que voldria “una ciutat amable,
molt agradable per a la seva gent, on poguem
passejar per cada un dels barris, dels carrers i
dels racons, amb persones felices, segures allà
on viuen. I  també volem una ciutat rica i pròs-
pera, que assoleixi una centralitat econòmica
que permeti portar a terme totes aquelles
coses, materials i immaterials, que ens ajudin
a tenir una vida millor”.  Esplugues ha de ser
“una ciutat amb ànima” explica l’alcaldessa.

“Vull una ciutat amable,
agradable per a la seva gent, on
les persones siguin felices”
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La espluguense Carme Chacón toma posesión como nueva
ministra de Vivienda y Urbanismo del gobierno español
El presidente del gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, confía en la exconcejala de Esplugues para asumir uno de los principales retos en política social  del ejecutivo 

La espluguense Carme Chacón es la nueva
ministra de Vivienda. El presidente del gobierno
español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció
su nombramiento el pasado 6 de julio, en susti-
tución de María Antonia Trujillo, que ha perma-
necido más de tres años en el cargo. El presi-
dente español, que realizó otros tres cambios en
el Ejecutivo, argumentó que estos relevos obe-
decen al doble compromiso de “completar los
compromisos electorales en áreas muy impor-
tantes para este país  e impulsar los principales
proyectos para la próxima legislatura”. Sobre la
nueva ministra de Vivienda, Rodríguez Zapatero
explicó que es “uno de los nuevos valores que
tiene el proyecto socialista en España”.

A Carme Chacón, el anuncio oficial de su
nombramiento la sorprendió en TV3, donde
participaba en el programa Els matins. Allí, y sin
casi tiempo para digerirlo (aunque el presiden-
te del gobierno ya le había comunicado su  deci-
sión 24 horas antes, el jueves por la mañana),

explicó que asumía el cargo con “ilusión y res-
ponsabilidad”. Sin tiempo a reflexionar cuáles
serán sus líneas de actuación al frente del mi-
nisterio, recalcó que su principal objetivo será
“convertir la vivienda en un derecho real, ase-
quible y asumible”. Chacón confesó que es
consciente de que pertenece a una generación
cuya principal dificultad para “levantar el vuelo”
es precisamente el acceso a una vivienda.
“Nuestro principal reto debe ser que  el acceso
a la vivienda deje de ser un sueño y sea un reto
asumible para todos” explicó, para emplazar
después a las tres administraciones públicas
(gobierno español, autonomías y ayuntamien-
tos) a encontrar una salida, “porque el tema de
la vivienda tiene solución”. 

Concejala entre 1999 y 2007
La hasta ahora vicepresidenta del Con-

greso de los Diputados fue durante años profe-
sora de derecho constitucional de la Universi-

dad de Girona. En 1999 fue elegida concejala
del Ayuntamiento de Esplugues (repitió en 2003)
y, en 2000, diputada al Congreso. En 2004, tras
el triunfo socialista en las elecciones del 14 de
marzo, fue nombrada vicepresidenta de la
Cámara Baja. Es miembro de las ejecutivas del
PSC y del PSOE. del que es secretaria de
Educación, Cultura e Investigación. También ha
sido observadora internacional para la OSCE en
Bosnia-Herzegovina y Albania. Carme Chacón
ha realizado un curso de Doctorado por la
Universitat Autónoma de Barcelona; cuarto
curso de Derecho en la Victoria University of
Manchester; cursos de Postgrado en la
Osgoode Hall Law School (Toronto), University
of Kingston y University Laval de la Universidad
de Montreal.

Toma de posesión
Carme Chacón tomó posesión de su cargo

el pasado 9 de julio, en el Palacio de la Zarzuela,

Carme
Chacón ha sido
concejala de
Esplugues entre
1999 y 2007.
Ahora se ha
convertido en la
ministra más
joven de la 
democracia

Carme Chacón con la vicepresidenta del Gobierno, M. Teresa Fernández de la Vega, y María Antonia
Trujillo, su predecesora en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

IMATGE CAPTADA A WWW.MVIV.ES
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ón toma posesión como nueva
smo del gobierno español

splugues para asumir uno de los principales retos en política social  del ejecutivo 

Una ministra espluguense  
en el Gobierno español
Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues

El nombramiento de Carme Chacón
como ministra es, para nuestra ciudad, un

motivo de orgullo 
y de satisfacción.
Tanto a nivel perso-
nal como político,
estoy convencida
que la amiga y
compañera Car-
me Chacón será
una gran ministra.

Es una persona preparada, trabajadora y en-
tusiasta, fiel a sus orígenes y a sus convic-
ciones, que contribuirá decididamente al
progreso del país y a la mejora del bienestar
de las personas. Durante cuatro años he-
mos compartido acción de gobierno en
nuestro Ayuntamiento y conozco en profun-
didad sus grandes virtudes y su capacidad
de trabajo. Desde Esplugues, su ciudad,
aquélla que le enseñó las bondades de la
política de proximidad, estamos convenci-
dos de que llevará a cabo una gran labor, en
un ámbito, el de la vivienda, de una gran sen-
sibilidad social. ¡Mucha suerte!

en presencia del Rey Juan Carlos I y del presi-
dente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapa-
tero. Ese mismo día realizó el relevo en el Minis-
terio con su predecesora, María Antonia Trujillo.
Arropada por la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, y el presi-
dente del Congreso de los Diputados, Manuel
Marín, entre otras personalidades, Carme Cha-
cón pronunció en ese momento su primer dis-
curso oficial como ministra. En él se refirió a la
nueva Ley del Suelo, a proyectos de incentivo del
alquiler, a los planes de vivienda, de accesibili-
dad o de rehabilitación de edificios como “ins-
trumentos muy útiles con los que trabajaré de
la mano de las comunidades autónomas y los
ayuntamientos de España. Me gustaría que to-
das las administraciones, y así se lo pido, pen-
saran como yo que dar solución a los problemas
de acceso a la vivienda trasciende por completo
las opciones de partido, los colores políticos.
Que nos jugamos demasiado en esto. Ofrezco

lealtad y la espero: porque muchos son los que
no pueden esperar”. 

La nueva ministra explicó que “quiero
aprovechar esta oportunidad para toda una ge-
neración: que el precio de la vivienda no trun-
que un solo proyecto personal de vida, una pa-
reja que desee unirse, una criatura que deba
nacer, un cambio de ciudad, una ocasión de su-
perarse. Para ello les necesito a todos. Y todos,
sepan que cuentan conmigo”.  

Carme Chacón 
ha explicado que 
su principal objetivo como
ministra será “convertir 
la vivienda en un derecho
real, asequible 
y asumible”

o, M. Teresa Fernández de la Vega, y María Antonia
y Urbanismo

Carme Chacón pronuncia su primer dis-
curso como ministra, en presencia de la titu-
lar de Educación, Mercedes Cabrera, la ex-
ministra, M. Antonia Trujillo, y el presidente
del Congreso de los Diputados, Manuel Marín

IMATGE CAPTADA A WWW.MVIV.ES
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El Departamento de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya
ha incluido la prolongación de la línea 3 del
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona entre
Zona Universitaria y Sant Feliu y la de los Fe-
rrocarriles de la Generalitat de Catalunya en-
tre Reina Elisenda y Finestrelles-Sant Joan de
Déu entre las veinticinco actuaciones para me-
jorar la movilidad en la zona del delta del

La linea 3 del metro ya está
más cerca de Esplugues 

formativo y de impacto ambiental de ambas
prolongaciones, que han de estar listos en un
plazo de un año y medio, aproximadamente.
Otras actuaciones que beneficiarán indirecta-
mente a Esplugues en los próximos años y que
han sido igualmente incluidas en esta relación
facilitada por el Departamento de Política Te-
rritorial y Obras Públicas son la prolongación
del Trambaix hasta el centro de Sant Feliu de

El Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas anuncia que la prolongación de la línea verde
podría ser una realidad en un plazo de cinco años

Instaladas dos nuevas
zonas de juegos para
gente mayor en parques
de la ciudad

Esplugues cuenta ya con tres zonas
de juegos para personas mayores, tras la
instalación de dos nuevos conjuntos en el
parque de Can Vidalet y en el parque Pou
d’en Fèlix, realizada por los servicios
técnicos municipales. Son dos zonas
similares a la instalada desde marzo en
el parque dels Torrents y cuentan con
diferentes elementos que permiten a las
personas mayores ejercitar diferentes
partes del cuerpo y mantenerse en
forma. Pueden ser utlizadas libremente
—siguiendo las instrucciones de uso que
hay en un plafón anexo— o por grupos de
actividad física del Ayuntamiento que
pueden realizar alguna sesión especial al
aire libre.

Canvi de l’enllumenat al
carrer Eucaliptus

Han començat les obres de
renovació de l’enllumenat públic al
carrer Eucaliptus. Les obres consistiran
en la substitució dels punts de llum
actuals per d’altres de nous, que
s’adapten als criteris d’eficiència
energètica i d’eliminació de la
contaminació lumínica que l’Ajuntament
d’Esplugues aplica des de fa temps en
totes les seves actuacions a la via
pública. Les obres han de durar un mes,
aproximadament, i no afecten ni la
col·locació del mercat ambulant de Can
Vidalet de tots els dimecres ni el trànsit
rodat, tot i que es reservarà una zona
d’aparcament per al material necessari.

Pilar Díaz preside una mesa redonda sobre movilidad en 
el Plan Estratégico de Barcelona

La alcaldesa de Esplugues es la presidenta del debate sobre conectividad (movilidad física y
virtual) incluido  en el marco de la quinta jornada técnica del Plan Estratégico de Barcelona,  cele-
brado el próximo 12 de julio, en el Institut d’Educació Contínua de la Universidad Pompeu Fabra.
En la misma mesa redonda participarán una veintena de expertos en movilidad, tanto del sector
público como del privado. Otras mesas redondas en la misma jornada hablaron de gobernabilidad
y liderazgo, de movilidad social, de sostenibilidad, de innovación, capital humano y capital social y
del posicionamiento del Área Metropolitana de BCN en el mundo.

Llobregat y que prevé que estarán finalizadas
en un  plazo de cinco años. La noticia es la con-
firmación de que el sueño de que el metro lle-
gue al centro de la ciudad está un poco más
cerca de ser una realidad, después de que la
pasada primavera ya se hiciera el encargo co-
rrespondiente a la realización del estudio in-

Llobregat o la ejecución de la línea ferroviaria
Cornellà-Castelldefels, que sería gestionada
por Renfe. El objetivo de la Generalitat a la ho-
ra de realizar estas actuaciones en el ámbito
viario y ferroviario es reducir el impacto del
tráfico rodado en esta zona del área metropo-
litana de Barcelona.

La prolongación
de la línea 3 permiti-
rá ver este símbolo
en Finestrelles y en
el centro de
Esplugues
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L’IES Severo Ochoa rep
oficialment la certificació
ISO 9000:2001
L’acte de lliurament va coincidir amb la celebració del
trentè aniversari del centre

Doble celebració de l’IES Severo Ochoa el
19 de juny passat, amb motiu de l’acte oficial
de lliurament de la certificació de qualitat al
centre i de la commemoració del trentè ani-
versari de l’institut, que va obrir portes l’any
1977 com a centre de formació profesional.

El lliurament de la certificació de qualitat
era l’acte protocolari amb què finalitzava el
procés iniciat mesos enrere pel centre, que es
va marcar com a objectiu aconseguir la certifi-
cació 9000:2001 (vegeu El Pont 154). Després
que Miguel Valero, director de la UPC de
Castelldefels, pronunciés la conferencia Què
vol dir qualitat a la docència, el director gene-

ral d’Ensenyaments Professionals, Artístics i
Especialitzats de la Generalitat, Josep Francís,
i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, van fer
el lliurament de la certificació al director de
l’IES Severo Ochoa, Frederic Bofill. Van tancar
aquest acte protocol·lari els integrants de la
Coral Sotovoce, del mateix centre.

Aniversari
La segona part d’aquesta trobada a l’IES

Severo Ochoa va ser molt més festiva: la cele-
bració del trentè aniversari de l’institut, en què

els grans protagonistes van ser l’alumnat i el
professorat del centre, que va ser un referent
tant a Esplugues com als municipis del voltant,
en els seus inicis, per estar especialitzat en la
formació professional i que, des de finals dels
90, amb la reforma educativa, va passar a ser
Institut d’Educació Secundària (IES), tot i que
conservà els ensenyaments professionals es-
pecialitzats com a segell d’identificació que
avui encara conserva. 

Durant la seva intervenció, l’alcaldessa
d’Esplugues, Pilar Díaz, va explicar que “la
Certificació de Qualitat és una fita assolida que
mereix reconeixement i també respecte, que

ha de servir per multiplicar els esforços que
cada dia, en obrir les portes del centre, han de
servir d’estímul en la tasca pedagògica que re-
alitzen amb els alumnes”. L’alcaldessa va des-
tacar que “la implantació del model de gestió,
en el cas de l’institut d’acord amb la norma ISO
9000:2001, revertirà en benefici del centre, de
l’alumnat, del professorat, dels pares i mares,
de les empreses del municipi i de l’entorn i, en
definitiva, del conjunt de la ciutat”.

Moment en què el director del centre, Frederic Bofill, rep la certificació

El Festival Internacional
Shocomotion premia
alumnes del Joanot

Després de quedar finalistes en el
Festival Internacional Showcomotion,
que s’organitza a la ciutat anglesa de
Sheffield, els passats dies 5, 6 i 7 de
juliol els alumnes de l’IES Joanot
Martorell que van realitzar el crèdit
variable d’audiovisuals, acompanyats
pels professors responsables, van viatjar
a aquesta ciutat per participar en
diverses activitats relacionades amb el
món audiovisual. La pel·lícula A helping
hand que van presentar els alumnes de
l’IES Joanot Martorell va ser premiada
com una de les finalistes del gran
festival. El Showcomotion és un festival
de cinema, únic a tot el món per les
seves particulars característiques, on
els participants i autèntics protagonistes
són els infants i adolescents que han
realitzat algun treball audiovisual. I és
en aquest sentit que els joves reporters
del Joanot han pogut participar
activament en tots i cadascun dels
tallers que durant tres dies s’han dut a
terme per l’organització del festival.

Finalitza el cicle de
conferències del Grup
d’Estudis sobre les
tradicions

El cicle de conferències Conèixer i
estimar les nostres tradicions, iniciat el
tercer trimestre de l’any passat, va
finalitzar el 7 de juny passat, amb una
xerrada sobre la revetlla de Sant Joan,
que va comptar amb la participació de
Joan Soler i Amigó —conferenciant
habitual de cada un dels actes del cicle—
i de Joana Espada i Balcells. Soler i
Amigó va explicar el fonament de les
tradicions actuals que es commemoren
amb motiu de la festivitat de Sant Joan.
Per la seva banda, Joana Espada va
explicar al públic present l’art d’elaborar
una coca tradicional. També van repartir
uns fulls amb la recepta corresponent i
es va sortejar una coca cedida per la
conferenciant. Després de l’estiu, el Grup
d’Estudis vol ampliar el cicle de
conferències amb dos nous temes, que
no ha desvetllat, i també té l’objectiu de
presentar la II Miscel·lània.
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Los coches abandonados en la vía pública son un riesgo para los tran-
seúntes, afean el paisaje urbano y ocupan un espacio que no les corres-
ponde. Cuando la Policía Local detecta la presencia de un coche en de-
suso aparcado en alguna de nuestras calles o plazas, inicia un proceso

La renuncia de la propiedad
del vehículo propio facilita
su retirada de la vía pública
El Ayuntamiento quiere evitar el
abandono de coches en la calle

Hi haurà un total de 38 zones
d’aparcament per a bicicletes

Atenent l’ús creixent de la bicicleta per moure’s per la ciutat i la
necessitat que els ciclistes tinguin un lloc adient per deixar-les,
l’Ajuntament ampliarà el nombre de zones d’aparcament per a bici-
cletes disponibles amb la instal·lació de setze nous punts d’estacio-
nament davant d’equipaments públics o en places, parcs i jardins. En
total, a Esplugues hi haurà 38 zones d’aparcament per a bicicletes. 

12.000 escolares aprenden
medio ambiente en la escuela

Un total de 12.000 alumnos y alumnas han participado du-
rante el curso 2006-2007 en las actividades formativas relativas a
medio ambiente impartidas en los centros educativos públicos,
concertados y privados (un total de 19) de Esplugues de primaria,
secundaria, bachillerato y adultos. El programa Medio ambiente en
la escuela, impulsado por el Ayuntamiento, con 151 propuestas di-
ferentes, ha incluido visitas, talleres, plantaciones, itinerarios o
conferencias, entre otras propuestas. 

Una vez formalizada la renuncia, la
Policía Local tarda un máximo de siete
días en retirar el coche de la vía pública

La velocitat a les vies ràpides
d’Esplugues es limita a 80 km/h

El Govern de la Generalitat limitarà la velocitat màxima dels
vehicles a les vies ràpides d’Esplugues i altres quinze municipis de
la conurbació de Barcelona a 80 quilòmetres per hora. Aquesta li-
mitació s’aplicarà a la ronda de Dalt (on ja és efectiva) i a l’autopista
B-23, on ara es pot circular a 120 km/h. La mesura es pren per re-
duir la contaminació atmosfèrica, però també tindrà efectes posi-
tius en el soroll i en la seguretat del trànsit. A l’interior de la ciutat,
la velocitat màxima permesa és de 50 km/h.

S’extrema la precaució amb 
el foc per l’arribada de la calor

L’augment de les temperatures obliga a extremar les mesures
per prevenir els incendis. A Esplugues, la precaució ha de ser total en
les zones més properes a la muntanya de Sant Pere Màrtir i a la Serra
de Collserola. Cal recordar que, segons diu el decret de la Generalitat,
en els terrenys forestals, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a
la franja de  500 metres que els envolta, en el període comprès entre
el 15 de març i el 15 d’octubre, resta prohibit encendre foc per a qual-
sevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment
no es poden cremar rostolls, marges i restes d’aprofitament fores-
tals, agrícoles o de jardineria; fer focs d’esbarjo (queda exclosa de la
prohibició dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les
de les urbanitzacions  la utilització de fogons de gas i de barbacoes
d’obra amb mataguspires); llençar objectes encesos; abocar escom-
braries que puguin ser causa d’inici d’un foc; llençar articles pirotèc-
nics i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies
de comunicació que travessin terrenys  forestals.

administrativo que desembocará con su retirada y posterior traslado al
depósito municipal, donde permanerá un tiempo, antes de que pueda
ser conducido al desguace. Es un proceso largo —como obliga la ley—
durante el cual el vehículo abandonado incrementa su deterioro, lo que
aumenta sus posibles efectos negativos. Consciente de ello, y para ace-
lerar todos estos trámites, el Ayuntamiento ofrece a los propietarios de
vehículos una fórmula muy sencilla cuando se quieran desprender de
él: la renuncia de su coche en desuso en favor del Ayuntamiento, que se
encargará posteriormente de darlo de baja ante la Jefatura Provincial
de Tráfico y lo entregará a un centro autorizado de residuos, para que
éste emita el correspondiente certificado de destrucción y proceda a su
desguace. Este trámite es gratuito.

Para realizar el trámite de la renuncia de un vehículo que no está
en condiciones de uso, para que sea retirado de la vía pública, se requie-
re la entrega de una documentación concreta (fotocopia del DNI, tarjeta
de inspección técnica, permiso de circulación del vehículo y recibo del
impuesto de vehículos de tracción mecánica), ante cualquiera de los
puntos de atención a la ciudadanía municipales. Una vez formalizada la
renuncia, la Policía Local retirará el coche en un plazo máximo de siete
días.

Vehicle abandonat a l’av. Ciutat de l’Hospitalet
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La ciutat viu Santa Magdalena
Esplugues celebrà la Festa Major en honor de la seva patrona el diumenge 22 
de juliol, amb un programa d’actes populars i tradicionals  

Esplugues celebrà la Festa Major en honor
de la seva patrona el diumenge 22 de juliol. És
una commemoració fonamentalment tradicio-
nal i popular (vegeu pàgines següents), que
enguany, per tenir lloc en diumenge, ha pre-
sentat alguns canvis respecte a celebracions
en anys precedents. La més important és que
els actes van durar tot el dia (en altres edi-
cions, eren només al vespre i a la nit). 

Les ofrenes a la Patrona, un dels moments
més emotius del dia, van ser després de l’ofici
de les 12.30, a l’església, amb la presència de
la Colla de Geganters, amb els gegants i els
capgrossos, l’Esbart Vila d’Esplugues, la Colla
de Bastoners, el Grup de Percussió Atabalats,
la Colla de Castellers d’Esplugues i el Centro
Aragonés, que enguany s’incorpora a la cele-
bració. A la sortida de l’església, els Diables
van pronunciar els versots i, després, els par-
ticipants van anar en cercavila fins al Casal de
Cultura, on es va desenvolupar la segona part

de la celebració, que enguany ha commemo-
rat els quinze anys del ball del Ginjoler.

Un dia cultural i tradicional
A la tarda, encara més cultura i més tra-

dició. Primer, una sessió de cant improvisat
que servirà de cloenda del curs-taller que la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua i
TiC Espluga Viva han fet durant aquest mes de
juliol. Després, l’homenatge al ginjoler que hi
ha als jardins del Casal i un altre dels plats forts
de Santa Magdalena, la interpretació dels balls
propis d’Esplugues. Es dançaren els balls de
Nans, de Gegants, de Bastons (El Valset), del
Babau (ball pla d’Esplugues) i la sardana Terra
de Gegants. Tancaren els Castellers d’Esplu-
gues amb l’entrada a Plaça. La celebració s’a-
cabà amb el ball de final de festa, amb la inter-
venció de La Principal de la Nit, un grup de mú-
sica d’arrel tradicional.

Coincidint amb Santa Magdalena, l’alcal-

dessa va presidir l’habitual recepció a les dones
d’Esplugues que porten el nom de la patrona
de la ciutat. Aquesta trobada es va fer el diven-
dres 20, al vespre, al Saló de Plens de la casa
consistorial L’acte va comptar amb l’actuació
de la Coral de Joves Musicòrum.

L’ofrena a l’església va ser
al migdia, després de
l’ofici de les 12.30 hores.
La interpretació dels balls
propis d’Esplugues tingué
lloc a la tarda, als jardins
del Casal de Cultura

IMATGE D’ARXIU
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La cultura i el lleure omplen l’estiu d’Esplugues

La música, el cinema i el teatre són protagonistes del mes de juliol
a Esplugues. L’Ajuntament i algunes entitats com la Coordinadora de
Grups Musicals Glaç, el Centre Cultural L’Avenç, el Grup de Teatre L’En-
doll, el Cine Club Imatge 74, la CAL d’Esplugues i el Grup d’Esplai Espur-
nes han organitzat una sèrie d’activitats culturals perquè puguem gaudir
de la cultura i del lleure sense sortir d’aquí.

Algunes programacions, com les del cinema a la fresca o les ses-
sions de jazz a Can Tinturé, són ja habituals a l’estiu d’Esplugues i en-
guany tampoc no hi falten. Pel·lícules com Casino Royale, Vecinos In-
vasores, Superman returns i X Men 3 s’han programat per al darrer dis-
sabte de juny i els tres primers de juliol, a la pista  municipal de L’Avenç.
Els amants del jazz i de la música en viu tenen en les sessions a Can
Tinturé una bona oportunitat de gaudir-ne. L’Errol Woiski Jazz Quartet
(jazz clàssic, balades i swing), l’Amelia Bernet Trio (la veu d’Amelia

Bernett és considerada com una de les més importants del jazz espan-
yol), The Funklab (el jazz més pur i tradicional) i el Joan Chamorro Quartet
han estat convidats a tocar en directe a l’ombra del Museu Can Tinturé,
tots els diumenges de mes. 

Glaç i la música jove d’Esplugues
La múltiple oferta de Glaç també té, com no podia ser d’una altra

manera, sabor musical.  La Coordinadora organitza tot aquest mes el
concert de música electrònica Iguana 2007 (divendres 20 de juliol, 10 de
la nit, a la rambla Àngel Guimerà), el certamen Postres de Músic, que
vol portar música en viu a diferents bars de la ciutat (divendres 20 de
juliol, 10 de la nit), uns tallers musicals, que es faran al Centre Muni-
cipal Puig Coca (dissabte 21 de juliol, de 12 a 13.30 hores  i de 18 a 19.30
hores), la convocatòria Teulada 2007, en què diferents grups o músics
solistes tocaran en diferents racons de carrers i places de la ciutat (dis-
sabte 21 de juliol, 5 de la tarda, i una proposta molt original, que con-
sistirà a instal·lar una cinquantena de gandules al parc dels Torrents
per fer la migdiada amb música chill out per relaxar-se. Altres tres con-
vocatòries amb el segell Glaç es faran encara aquell cap de setmana:
el concert 101% punk-rock (dissabte 21 de juliol, 12 de la nit, al parc de
les Tres Esplugues), el festival I tu què toques?, per a joves artistes
d’Esplugues, menors de 18 anys (diumenge 22 de juliol, a les 12 del

Música, teatre i cinema  per amanir els caps de setmana del mes de juliol a la ciutat, amb la implicació directa d’algunes entitats

El CCR L’Avenç, el Grup de Teatre
L’Endoll, la coordinadora musical Glaç i
l’Esplai Espurnes proposen activitats
culturals aquesta setmana

Les activitats estiuenques s’han aplegat en un programa d’activitats que porta per nom Clip 2007. A l’esquerra, sessió de jazz a Can Tinturé i, al mig, cinema a l’aire lliure a l’Avenç. El punt jove de la biblioteca també surt a l’exterior durant aquest mes 
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estiu d’Esplugues
amb la implicació directa d’algunes entitats

migdia), i la cloenda de l’En viu 2007 (diumenge 22 de juliol, a les 2 del
migdia), també al Centre Municipal Puig Coca).

El CCR L’Avenç, protagonista
El teatre és també protagonista aquest mes de juliol. El grup L’Endoll

ha programat una sèrie de representacions, amb les obres No et vesteixis
(6, 7 i 8 de juliol) i Arte (20, 21 i 22 de juliol).  A més d’algunes seccions
seves, el Centre Cultural L’Avenç ofereix una sèrie de propostes, en la línia
establerta per la nova junta directiva de tenir una programació cultural
estable, que li faci recuperar protagonisme en la vida social i cultural del
municipi. El Centre Cultural  ha organitzat quatre concerts, a càrrec de
Babel (bossa nova i cançó d’autor), Paris Texas (jazz-blues), Marian Ba-
rahona (jazz-blues) i The Suitcase Brothers (blues), els divendres 6, 13, 20
i 27 de juliol, a la pista municipal L’Avenç. També a L’Avenç va tenir lloc, el 6
de juliol, la cloenda del cicle Els glosadors dels Països Catalans, que la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) ha dedicat a l’art de la
glosa durant tot el curs, sota la direcció de Marcel Casellas.

Una altra entitat ciutadana, el Grup d’Esplai Espurnes, organitza
també activitats culturals durant aquest mes. Concretament, ha progra-
mat un concert del grup Disso (afropop, el dijous 19 de juliol),  i una ses-
sió de cinema a la fresca, el dijous 26 de juliol. Les dues activitats les
durà a terme al pati de l’Esplai (carrer Bruc, 40).

L’Esplujove no descansa durant el mes de
juliol i proposa més i noves activitats

L’Esplujove no descansa durant el mes de juliol. El progra-
ma d’activitats destinat a les persones d’Esplugues de 15 a 35 anys
que organitza l’Ajuntament a través dels seus punts joves té una
oferta molt àmplia per a aquest mes, amb diferents tallers, con-
certs, obres de teatre i campionats de Play Station.

A l’Espai Jove Remolí, durant tot el mes, fan tallers setma-
nals de hip hop, fotografia per viatjar, jocs en xarxa, tast de cerve-
ses i dansa del ventre,  que permeten una iniciació a aquestes mo-
dalitats. 

L’Esplujove d’aquest mes també inclou unes sessions que s’han
anomenat tallers de tast que tenen com a objectiu entrar en con-
tacte amb especialitats o activitats com la bijuteria, el tai-txi, l’ani-
mació amb plastilina, les danses de Bollywood, els massatges
amb crema solar o la capoeira. El programa complet d’aquests ta-
llers de tast es pot consultar a www.esplujove.net i al programa
que l’Ajuntament ha editat i distribuït.

L’altre gran bloc d’activitats de l’Esplujove és el q ue porta per
títol Nits d’Estiu, amb el concert del grup Dr. Fargo, a la Biblioteca
Pare Miquel, la representació teatral Impro Show, al parc Pou d’en
Fèlix, els campionats de jocs de Play Station dels jocs Play Sing
Star i Buzz, a l’Espai Jove Remolí i la Nit màgica, amb jocs de rol,
estels i sopar a la fresca, a la plaça Blas Infante, al costat del
Remolí, com a activitats més destacades.

Aquesta revista publica un anunci amb totes les dades de les
activitats de l’Esplujove que encara resten per fer-se fins al final
d’aquest mes de juliol.

cinema a l’aire lliure a l’Avenç. El punt jove de la biblioteca també surt a l’exterior durant aquest mes 
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L’Endoll posa en escena ‘No et
vesteixis per sopar’

El grup de teatre L’Endoll va posar en escena, els dies 6, 7 i 8 de
juliol, a la Sala Joan Brillas i Vilà del Centre Cultural L’Avenç, l’o-
bra No et vesteixis per sopar, escrita per Marc Camoletti. Dirigida
per Joan Morera, els actors que hi van intervenir van ser Imma
Gomila, Sergi Guirado, Clinton Threlked, Fina Bonet, Pep Martínez
i Olga Álvarez, que van protagonitzar les tres representacions que
van portar a terme. Aquesta és la primera de les dues posades en
escena que L’Endoll ha programat per a aquest estiu. La següent
serà Arte, els dies 20 (10 de la nit), 21 (8 del vespre) i 22 (8 del ves-
pre), també a la Sala Joan Brillas del CCR L’Avenç.

Esplugues es va mullar per
l’esclerosi múltiple

Les piscines municipals Parc dels Torrents van adherir-se a
la celebració de la convocatòria Mulla’t per l’esclerosi múltiple,
una iniciativa a nivell estatal amb la qual es vol donar difusió a la
problemàtica que afecta les persones  que pateixen l’esclerosi múl-
tiple i aconseguir fons per a la lluita contra aquesta malaltia. En la
imatge, d’esquerra a dreta, l’alcaldessa, Pilar Díaz, la regidora
d’Esports, Montserrat Zamora, la quarta tinenta d’alcalde, María
Mena, el regidor de Cultura, Eduard Sanz, la segona tinenta d’al-
calde, Sara Forgas, la regidora de Mobilitat i Transport Públic,
Mariber Peláez, i la regidora d’Immigració i de Gent Gran, Adela
Donaire, després d’haver nedat en favor del Mulla’t, convocada per
la Fundació Esclerosi Múltiple. 

Col·laboració entre l’Escola
Municipal de Ceràmica i la
Universitat de Barcelona
El Centre Municipal Puig Coca acull 
un curs d’extensió universitària de la
Facultat de Belles Arts de la UB

L’Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues ha iniciat una col·labo-
ració pedagògica amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona, que es concreta aquest mes de juliol amb la realització d’un
dels cursos anomenats d’extensió universitària.

Es tracta d’una activitat que compagina la formació pràctica amb
la teòrica. Els alumnes estan treballant en peces de gran format realit-
zades amb plaques i fangs refractaris, engalbes i esmalts, on l’acciden-
talitat de la textura provoca una nova visió de l’objecte i en què l’espai
que l’envolta agafa un protagonisme real. L’ensenyament pràctic d’es-
cultura ceramista té la supervisió de Manuel Aramendía, professor de
Belles Arts i escultor, i Montserrat Sastre i Quima Guimaraes, professo-
res de l’Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues. 

Els alumnes segueixen també l’assignatura Història de la ceràmi-
ca, que imparteix una artista coneguda a la nostra ciutat, la ceramista
Madola, que ha format part en diverses vegades de la Biennal de
Ceràmica Angelina Alòs d’Esplugues. 

El curs, que es portarà a terme fins al 27 de juliol, té una durada
de 60 hores, amb classes que s’imparteixen els dilluns, els dimecres i
els divendres. Hi estan participant tant estudiants de Belles Arts com
alumnes destacats de l’Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues. 

Alumnes del curs en plena classe pràctica, a les
dependències de l’Escola Municipal de Ceràmica

                   



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
156 | juliol de 2007

32

        



GENT GRAN

EL PONT D’ESPLUGUES|
156 | juliol de 2007

33

El Programa sociocultural de la gent gran d’Esplugues ha viscut du-
rant el mes de juny les darreres activitats corresponents al curs 2006-
2007. Tot i que la cloenda oficial va tenir lloc amb motiu de la Setmana
de la Gent Gran, celebrada a començaments del mes de maig, aquests
dies s’han realitzat les últimes sessions, que han servit per tancar acti-
vitats, treure’n conclusions o, simplement, adquirir uns últims coneixe-
ments o compartir algunes hores més amb els amics i amigues del
casal o l’esplai.

Aquest mes s’han tancat els grups de cultura general, alfabetització,
memòria i informàtica, en els diferents esplais municipals, el Casal de
Can Vidalet i el Centre Municipal Puig Coca. També s’han acomiadat els
grups d’activitat física a La Plana, Les Moreres i gimnàs Eugeni d’Ors, i
el grup de teatre. L’adéu, fins al curs que ve, d’aquest últim va ser amb
la posada en escena de l’obra Un casament... o dos, el 6 de juny, a la
Residència Fèlix Llobet.

Xerrada, caminada i revetlla
Les darreres activitats organitzades han estat una xerrada sobre els

possibles efectes que una calor intensa pot tenir entre la gent gran, el 7

Gent gran: adéu al curs

de juny al Centre Municipal Puig Coca, i la caminada de final de curs per
als grups d’activitat física, des de la plaça Catalunya fins al parc Pou
d’en Fèlix, passant per alguns punts d’interès de la zona Centre de la
ciutat. D’altra banda, els esplais de gent gran van celebrar la revetlla de
Sant Joan el divendres 22, amb degustació de coca per a tots els assis-
tents.

Va ser l’última activitat abans de l’arribada de l’estiu, en què l’activitat
entre la gent gran baixa d’intensitat. Molts, però, ja estaran esperant el
mes de setembre, per retrobar-se amb els companys i companyes, per
continuar aprenent i per incorporar-se a les activitats que se’ls conti-
nuïn oferint o a les que es facin per primera vegada.

Aquest mes de juny s’han tancat les diferents activitats del programa
sociocultural corresponent al període 2006-2007

El grup de teatre va posar en escena
l’obra ‘Un casament... o dos’ el 6 de juny
passat. El dia 22, els esplais van celebrar
la seva particular revetlla de Sant Joan 

El grup de teatre va tancar el curs amb una representació

90 persones van participar en una caminada de cloenda

Dues integrants del grup d’acti-
vitat física del gimnàs Les Moreres
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Homenaje de la ACAE a dos
bailaoras que dejan su grupo

La Asociación Cultural Andaluza de Esplugues celebró el pasa-
do 9 de junio un festival flamenco que sirvió para despedir y ho-
menajear a dos integrantes de su cuadro de baile, Carla Rayas y
Pili Muñoz, que han dicho adiós a la entidad, tras  varios años de
dedicación. Actuaron Ángeles Nieto y Niño de Rute, al cante, y los
grupos Revolution Dance (hip hop), Los Retales y el cuadro de baile
de la ACAE. José Rubio estuvo a la guitarra. Siete días más tarde,
la entidad realizó el tradicional festival de final de curso, en el que
participaron los alumnos de la escuela de baile y guitarra. También
actuó el coro rociero de la entidad, Jara y Arena.

Cuatro coros rocieros cantan
en el CCA Pl. Macael

Cuatro coros rocieros actuaron en la sede social del Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael, en el marco del festival anual que
la entidad de Can Vidalet organiza actualmente. Intervinieron la
Hermandad Rociera Pastora Almonteña de L’Hospitalet, la
Hermandad Rociera Pastorcillo Divino, también de L’Hospitalet, el
coro rociero de la Casa de Andalucía del Penedès y la formación
del Centro Cultural Andaluz Pl. Macael.

Homenatge de la Penya
Barcelonista a Sergi Recasens

La Penya Barcelonista de L’Avenç va retre un homenatge a l’ex-
president de l’entitat, Sergi Recases, que després de sis anys al
càrrec ha passat a presidir el CCR L’Avenç. Recasens va rebre la
insígnia d’or de la Penya —la primera que es lliura— de mans del
seu successor, Joan Balcells. L’extresorera de l’entitat, Empar
Tarazón,també va ser homenatjada.

Creu Roja d’Esplugues
estrena una nova ambulància

L’Assemblea Local de la Creu Roja d’Esplugues va fer el di-
vendres 6 de juliol passat l’estrena oficial d’una nova ambulància ,
que donarà cobertura sanitària a esdeveniments socials, culturals,
lúdics i esportius de risc previsible. El nou vehicle substitueix l’an-
terior, amb vuit anys de servei, i dóna cobertura als municipis
d’Esplugues i de Sant Just Desvern.

El Festival de Música
Clàssica i Tradicional es
clou amb música de cobla

La música sardanista i de cobla va sonar el 29 de juny passat a la
plaça Pare Miquel d’Esplugues, en el darrer concert del Festival de Mú-
sica Clàssica i Tradicional d’Esplugues. La cobla Mediterrània va ser
l’encarregada de posar el punt final a una sèrie de sis concerts amb in-
tèrprets i estils musicals ben diversos.

Durant l’actuació d’aquesta formació fundada l’any 1979 per un
grup de joves instrumentistes motivats pel desig de conrear el vessant
més qualitatiu de la música per a cobla es van interpretar diferents sar-
danes —El meu adéu, d’Agustí Borgunyó, Amical, de Ricard Lamote, A
Guissona, de Joaquim Serra, Santa Magdalena, de l’espluguenc Marcel
Casellas, i Barcelona 1957, d’Antoni Ros i Marbà— i altres peces de mú-
sica per a cobla, Impressions camperoles, de Joaquim Serra, Scara-
mouche, de Darius Milhaud, i Fantaisie hongroise, de Franz i Karl
Doppler.

El Festival, que ha arribat enguany a l’onzena edició, ha comptat
amb la presència de la Jove Orquestra Simfònica del Baix Llobregat, el
Quartet Teixidor, el Cor Madrigal, Frances Meierott i el duet Frances
Bartlett-Iris Schmid. Tots els concerts s’han fet a l’església, tret del de
cloenda, realitzat a la plaça Pare Miquel. Amics de la Música de Santa
Magdalena, amb el suport de l’Ajuntament, n’ha estat l’entitat organitza-
dora.
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Dos de las actividades dedicadas a difundir la cul-
tura árabe: escritura con grafía árabe y tatuajes de henna, organizadas por la Asociación Cultural

Toc de Foc de la Bòbila realizó un pasacalles y un correfoc previos al pregón

La Fiesta Mayor de Can Vidalet mostró la
vitalidad y la diversidad integradora del barrio
Grandes y pequeños, entidades y
ciudadanos, vecinos de hace años y
recién llegados vivieron del 7 al 10 de
junio la Fiesta Mayor de Can Vidalet,
que incluyó actividades de diferentes
tipos. La alcaldesa, Pilar Díaz,
pronunció el pregón inaugural

La Comisión de Fiestas de Can Vidalet, integrada por diversas entida-
des del barrio (Associació de Dones de Can Vidalet-El Taller, Asociación
Cultural La Mediterránea, AV Can Vidalet, Casal de Gent Gran, Centro
Aragonés de Esplugues, Centro Extremeño Muñoz Torrero, Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael, Centre Parroquial Sant Antoni, Sant Enric
d’Ossó i Santa Gemma, Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, Associació
de Comerciants de la Rambla, Mercat Can Vidalet y el propio Ayunta-
miento), organizó una fiesta mayor de gran calado, con actividades de di-
ferentes tipos y para todos los públicos. En una relación de actos que  in-
cluía la aportación de todas las entidades implicadas en la celebración,
cabe destacar la presencia de la Asociación Cultural Mediterránea, que

esta año se ha sumado a la Comisión de Fiestas y que organizó diferentes
actividades que servían para difundir la  cultura árabe entre los asisten-
tes. Concretamente, instaló un stand en el que escribían en un folio el
nombre de quienes lo solicitaban en grafía árabe, y otro en el que se hací-
an tatuajes  con henna, una sustancia natural con la que se tatúan en el
mundo árabe y que tiene la ventaja que acaba borrándose. La serie de ac-
tividades se cerró con una degustación de sopas y pinchos, que muchos
de los asistentes saborearon con placer. 

La Fiesta Mayor de Can Vidalet, como ya es clásico, se abrió con tres
citas ya clásicas: la melé de petanca que organiza el Casal de Gent Gran y
la inauguración de las exposiciones de trabajos de los talleres de la
Associació de Dones de Can Vidalet - El Taller y de la Asociación de Vecinos
de Can Vidalet. Las integrantes de El Taller expusieron en el Edificio Molí
y los de la Asociación de Vecinos, en el Cadí. Ambas exposiciones fueron
inauguradas por la alcaldesa, Pilar Díaz, que estuvo acompañada por la
presidenta de les Dones, Laura Queizán, y por el máximo representante
de la Asociación de Vecinos, Antonio González.

Precisamente, Pilar Díaz fue la protagonista de la inauguración ofi-
cial de la Fiesta, al ser su pregonera. La alcaldesa habló de Can Vidalet y
su gente, de su evolución, de su historia, de su carácter luchador (por la
democracia y por la dignidad), de su espíritu integrador y de las  vivencias
que tuvo cuando, de pequeña, iba a veces al barrio para acompañar a su
madre al mercado, al mercadillo o a actos tradicionales como el entierro

Pilar Díaz, que
fue la pregonera,
con los miembros
de la comisión de
fiestas
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dedicadas a difundir la cul-
rafía árabe y tatuajes de henna, organizadas por la Asociación Cultural

realizó un pasacalles y un correfoc previos al pregón

et mostró la
radora del barrio

de la sardina en el parque de Can Vidalet. El pregón estuvo precedido de
una tamborrada y un correfoc protagonizados por Toc de Foc de La Bòbila
(Esplai P.C.-Can Vidalet) y posteriormente hubo los conciertos de Nona-
noise (pop) y Hamid Tanjanoui (música árabe).

El sábado hubo tiempo para un torneo de fútbol sala, dos activida-
des infantiles, una charanga con majorettes, las actuaciones del Centro
Aragonés y del CE Muñoz Torrero y un baile con orquesta. El domingo, la
actividad se centró en el horario vespertino —por la mañana, la emoción
estuvo centrada en el campo de fútbol El Molí, donde el Can Vidalet se ju-
gaba el ascenso—. En la rambla Verge de la Mercè. epicentro de la fiesta,
actuaron la Colla de Bastoners y los grupos de baile del CCA Pl. Macael,
antes de que Joan Montpelier, Tania Celaya, el ballet Glamour y El Carpio
ofrecieran el espectáculo de final de fiesta.

Exposición de trabajos de los talleres de la Asociación de
Mujeres “El Taller”

Exposición de trabajos de los talleres de la Asociación de
Vecinos, en el edificio Cadí

Una de las actuaciones musicales nocturnas

Hubo un festival de bailes regionales

La celebración es organizada por 
una comisión de fiestas que agrupa 
a las entidades con mayor dinamismo 
de Can Vidalet
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El Gall viu la seva Festa
Major coincidint amb
Santa Magdalena
La celebració tingué lloc del 19 al 22 de
juliol, organitzada per l’Associació de
Veïns del barri

L’últim barri que ha viscut la seva Festa Major abans de l’agost
(mes vacacional per excel·lència) serà el Gall, que la celebrà del 19 al 22
de juliol. L’últim dia coincidí amb el dia de Santa Magdalena, copatrona
d’Esplugues. Com cada any, l’Associació de Veïns, entitat organitzadora,
va preparar un programa d’activitats molt complet, que inclogué activi-
tats de diversa mena. L’objectiu principal de la festa era que els veïns i
veïnes de la zona puguin compartir els carrers i parcs amb els amics, a
partir de la celebració de diversos actes festius i culturals.

La primera activitat va ser la festa infantil amb pallassos, titelles,
animació i jocs, que es farà a la pista del parc Pou d’en Fèlix annexa a la
Biblioteca. El seguí una cercavila, en què van col·laborar la Colla de
Geganters d’Esplugues i el Grup de Percussió Atabalats.

La tarda i la nit de divendres 20 de juliol va estar farcida d’esdeve-
niments. Començaren amb un berenar per a l’Esplai de Gent Gran i con-
tinuaran amb exhibicions de ball de bastons i ball andalús, gràcies a la
participació de la Colla de Bastoners i l’Asociación Cultural Andaluza. Hi
continuà un correfoc, amb la Cobla de Diables Infantils Boiets
Esquitxafocs. El pregó, pronunciat per la directora del CEIP Gras Soler,
Lluïsa Borrull, va ser a les 11 de la nit del divendres 20, a la pista de fut-
bol sala annexa a la Biblioteca, i després hi hagué ball amb l’orquestra
Sabor Latino i una exhibició del Centre Cultural Standard Latino.

El ritme continuà el dissabte 21, amb actes tan diversos com cam-
pionats de futbol sala, dominó, quatrolai petanca (amb la col·laboració
del Club Petanca Recreativo Esplugues), una exhibició castellera, amb
els Cargolins d’Esplugues, l’actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues i un
ball amb l’orquestra Màgic. Durant aquest últim ball van intervenir els
Amics del Ball de l’AV La Plana. El diumenge, la Festa es limità a un con-
cert d’havaneres, amb rom cremat, a càrrec del grup Mar Blava. 

La Plana retomará el
ritmo festivo de la ciudad
después de vacaciones
La Asociación de Vecinos de La Plana
ha programado la Fiesta Mayor del
barrio del 7 al 9 de septiembre

La Asociación de Vecinos de La Plana ha programado para el fin de
semana del 7 al 9 de septiembre la Fiesta Mayor del barrio. Así, la ciu-
dad retomará su pulso festivo habitual apenas superado el mes de agos-
to y la Fiesta Mayor de La Plana será, un año más, un buen aperitivo de
lo que luego serán las fiestas de Sant Mateu.

El programa de actividades de La Plana sigue los mismos pará-
metros que en ediciones anteriores. El pregón inaugural, el viernes 7 a
las 10 de la noche, lo pronunciará el conocido peluquero y asesor de
imagen Josep Pons, desde el escenario de la rambla del Carme. La pri-
mera noche de la fiesta se completará con dos actuaciones musicales, a
cargo de Los rebujitos y Calle Feria, y una discoteca móvil.

Los actos que acostumbran a ser más multitudinarios y participa-
tivos serán el sábado 8. Por la mañana, dos citas ya clásicas: el pasaca-
lles con los Bastoners y los Geganters de Esplugues y la sardinada po-
pular. Esta última convocatoria agrupa anualmente a cientos de perso-
nas y la organización espera que este año no sea menos.

Ya por la noche, el baile será protagonista. Primero, la exhibición
de los alumnos y alumnas del taller de sevillanas de la Asociación de
Vecinos de La Plana; más tarde, la Noche de Baile en La Plana con la
orquesta La Futura  y, finalmente, una exhibición de country a cago de
Amics del Ball de la AV La Plana.

Un espectáculo infantil, con el grupo de payasos La bitxicleta y el
mago Juan Pere, una ballada de sardanas, con la Cobla Ciutat de
Terrassa, la actuación de la Coral la Coloma y un recital de habaneras,
con el grupo Els pirates i una degustación de rom cremat, serán los
actos que se celebrarán el domingo 9 de septiembre (todos por la tarde),
último día de la fiesta, también en la rambla del Carme.

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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La música folk i d’arrel
tradicional  protagonitza
el Sarau de Primavera 
El parc dels Torrents va acollir aquesta festa de
cloenda de Primavera a Esplugues, el 9 de juny

Espluga Viva és
l’organitzadora d’aquest
acte cultural

La música folk i d’arrel tradicional va ser la
gran protagonista del Sarau de Primavera, una
festa organitzada per Espluga Viva, que es va
celebrar el 9 de juny passat al parc dels Tor-
rents i va servir de cloenda de la programació
Primavera a Esplugues. El Sarau de Primavera
va comptar amb la presència dels grups Har-
monikando, Txalambe, Punt de Trobada i la
Banda d’en Vinaixa, que van fer gaudir, amb
els seus estils diferents, el públic que s’hi va
donar cita. Harmonikando és un grup d’intèr-
prets d’harmònica, que interpreta músiques
d’arreu del món. Txalambé és del País Basc i

va oferir un concert de txalaparta i percussió.
L’espluguenc Marcel Casellas, amb la resta de
músics de Punt de Trobada (Jaume Aguza,
gralla; Marc del Pino, acordió diatònic; Quico
Samsó, bateria, i Toni Rocosa, saxo), va dirigir
una sessió d’improvisació sobre temes i can-
çons tradicionals. Van tancar la festa els inte-
grants de La Banda d’en Vinaixa, una de les
formacions folk més rellevants dels Països
Catalans, que interpreta músiques de tota la
Mediterrània i temes propis. “La gent que va
venir s’ho va passar molt bé” ha explicat Joan
Sanagustín, que ha lloat el parc dels Torrents
com a lloc de trobada de començament d’es-
tiu: “en aquesta època de l’any, a la tarda-ves-
pre s’hi està molt bé”, explica. Des de la seva
creació, el Sarau havia estat la festa d’obertu-
ra de Primavera a Esplugues, però l’any pas-
sat ja va ser-ne la cloenda, sempre amb l’ob-
jectiu de convertir-se en una festa referent en
l’àmbit de la música folk i d’arrel tradicio-
nal.

A dalt, a l’esquerra, el grup Punt de Trobada, a la dreta els bascos de Txalambe (foto supe-
rior) i La Banda d’en Vinaixa, participants al Sarau

Max Nater (Escola Garbí)
guanya el concurs de
dibuix dels Castellers

Max Nater, alumne de 8 anys de
l’Escola Garbí, ha estat el guanyador del
concurs de dibuix organitzat per la Colla
de Castellers d’Esplugues per trobar una
il·lustració que acompanyi el cartell de la
trobada de Festa Major. Hi han participat
uns 150 nens i nenes de diferents centres
educatius de la ciutat. El premi per al
guanyador ha estat l’obsequi d’una faixa,
un mocador i una samarreta de la Colla
de Castellers i la possibilitat
d’acompanyar els Cargolins a una
actuació arreu de Catalunya.  Miquel
Sanuy (10 anys)  i Paula Recio (10 anys)
van obtenir el segon i tercer premis.

S’acaben les xerrades
sobre alimentació de la
Fundació J. Català

La Fundació Josep Català va
tancar el passat mes de juny la sèrie de
xerrades sobre alimentació que ha fet al
llarg del primer semestre de 2007 en el
Centre Cultural Josep Català i Soler, al
carrer laureà Miró. Les xerrades les ha
realitzat el químic analista Rodrigo Miró.

Mor el president de la
Colla dels Tres Tombs

Carles García Royo, president de
la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues,
va morir el 5 de juliol passat, als 51
anys. Descansi en pau.
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Gastronomia, música 
i tradicions a la Festa
Major de Finestrelles
Va celebrar-se durant dos caps de setmana del mes
de juny, en diferents espais públics del barri

La Festa Major de Finestrelles, que es va di-
vidir en dos caps de setmana, del 8 al 10 i del
15 al 16 de juny, va acollir la realització de dife-
rents activitats lúdiques, celebrades tant al
parc Pompeu Fabra, com als jardins de Cal
Suís i el parc Nou de Finestrelles, els tres es-
pais ciutadans més importants d’aquest barri
d’Esplugues. L’esdeveniment, que organitzava
l’Associació de Veïns de Finestrelles, es va fer
en honor del patró del barri, Sant Antoni.

Els actes que van incloure’s en el programa
van ser per a tots els gustos. Seguint la voca-
ció de convertir la celebració en u n punt de
trobada d’aquells veïns i veïnes que volen viure
la realitat del barri, la gastronomia va jugar-hi
un paper destacat. Hi va haver sardinada, un
berenar infantil, dos sopars populars o de ger-
manor i una paella popular, que permeteren,

asseguts a taula i amb tranquil·litat, petar la
xerrada i compartir la festa.

Música
La música també va ser protagonista, amb

actuacions de diferents estils: hi va haver ha-
vaneres, amb el grup Rems, un concert de
l’Orquestra Kirtana, una festa amb els grups
Tetes i Chicho i El Dichieror i una nit jove en
què van actuar el cantautor Jose, El gato rojo,
el Velo i Namaskar. No hi van faltar el ja tradi-
cional Despertar boig ni l’actuació de la Colla
de Castellers d’Esplugues, acompanyada en
aquesta ocasió pels castellers de Rubí. El punt
i final de la festa va ser un sopar de germanor i
una sessió de cinema a l’aire lliure, als jardins
de Cal Suís, el dissabte 16  de juny a la nit.

Espurnes, Espluga Viva i
Pubilla Cases-Can Vidalet
faran casals de setembre

Tres entitats de lleure de la ciutat
organitzaran casals de setembre. L’Esplai
Espurnes els farà del 3 al 7 de setembre,
al seu local del carrer Bruc, per a infants
nascuts entre 1996 i 2004, amb jocs,
tallers, excursions, sortides per
Esplugues o visites de personatges.
Espluga Viva els farà del 27 d’agost al 7
de setembre, per a infants de 3 a 12 anys,
mentre que el Club d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet els ofereix a infants
nascuts entre 1995 i 2004, també del 3 al
7 de setembre. Podeu aconseguir més
informació trucant als telèfons de les
entitats organitzadores: 93 372 06 06
(Espurnes), 93 473 39 09 (Espluga Viva) i
93 438 48 96 (Pubilla Cases-Can Vidalet).

Espluga Viva organitza un
taller del ball del Babau

Espluga Viva organitza des del 29
de juny fins al 20 de juliol un taller per
aprendre a ballar la dansa del Babau,
l’única de caire popular de  la nostra
ciutat que està pensada per ser ballada
per tothom. Va ser recuperada del
Costumari de Joan Amades per l’entitat
l’Esborrany i coreografiada de nou l’any
1989. Des de llavors, s’ha anat ballant
cada any amb motiu de la Festa Major de
Santa Magdalena. L’Esbart Vila
d’Esplugues ha mantingut viu el ball en el
seu repertori i els participants en aquest
taller tenen la possibilitat d’aprendre’l i,
així, transmetre’l a altres persones
d’Esplugues que volen mantenir vives les
tradicions de la ciutat. La participació al
taller ha estat gratuita i, potser, el 22 de
juliol, amb motiu de Santa Magdalena, ja
veurem a més d’un alumne i alumna
ballar-lo en públic.,

Algunes imatges de la festa, amb castells, paella popular i ball
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Can Clota celebra
l’arribada de l’estiu amb
la seva Festa Major

El programa de la Festa Major de Can
Clota incloïa activitats de tot tipus. La tradicio-
nal cercavila, amb la banda de trompetes, cor-
netes i majorets Triangle de Sants, va obrir la
celebració, el 29 de juny al vespre, just abans
que tingués lloc un dels plats forts: el concert
d’havaneres, a càrrec del grup Montjuïc, en el
descans del qual va arribar el pregó, que va
pronunciar la farmacèutica del barri, Marta
Tomàs. L’actuació del Cotton Ballet i una dis-
coteca mòbil, adreçada als més joves però que
molts altres no es van voler perdre, van tancar
el primer dia de la Festa Major. 

Els infants van tenir doble protagonisme
el dissabte 30, amb unes passejades amb ca-
vall i poni i el festival dels pallassos Dandy
Clowns. La cita gastronòmica de la Festa va
ser la caldereta que cada any l’Associació de
Veïns ofereix als seus socis i col·laboradors. A
la nit, la Festa augmentà de temperatura amb
el gran ball amenitzat per l’orquestra Huracán.

La cloenda de la festa va arribar el diu-
menge 1 de juliol, a la tarda, amb les actua-
cions del Centro Aragonés de Esplugues,
l’Associació Cultural Espluball, el Centro
Extremeño Muñoz Torrero i dos artistes habi-
tuals en festivals regionals de la nostra ciutat:
Teo la Extremeña i Leo Rodríguez. 

Tots els actes, tret de la cercavila, van
tenir lloc entre el carrer Lleialtat i la plaça del
taxi, i van tenir una afluència de públic força
destacable. 

Exposició sobre els riscos
de la carretera a l’Espai
Jove Remolí

L’Espai Jove Remolí acull, des del
27 de juny i fins al 25 de juliol, l’exposició
El risc de l’asfalt, una mostra produïda
per la Diputació de Barcelona i la
Fundació RACC que pretén informar,
sensibilitzar i prevenir d’una  manera
propera al públic  juvenil del risc de la
carretera i posar èmfasi en les
principals causes dels accidents de
trànsit. L’exposició s’acosta als joves
amb un llenguatge proper, eminentment
audiovisual. Reflecteix situacions
quotidianes i personatges identificables:
amigues que van a la platja i es
despisten posant la música; el noi que
va a l’escola amb bicicleta i no respecta
tots els senyals; el grup d’amics que
tornen a la nit de festa i només es
preocupen de no trobar-se amb els
Mossos... en definitiva, imprudències
que es cometen cada dia, a les quals no
es dóna massa importància, però que
poden tenir conseqüències greus. Els
visitants poden acabar la seva
assistència a la mostra responent un
test (emplenant un quadríptic o fent
servir un ordinador amb pantalla tàctil)
que els permet conèixer i reflexionar
sobre el seu comportament a l’hora de
conduir un vehicle.

Premi audiovisual per 
al CEIP Can Vidalet

El Centre d’Educació Infantil i
Primària Can Vidalet ha estat premiat a
la Mostra de Produccions Audiovisuals
Escolars, corresponent al curs 2006-
2007. El centre de la nostra ciutat va
presentar a aquest certamen un video,
que porta per títol Estudis del medi
ambient, sobre els efectes del canvi
climàtic, que els alumnes de 6è de
primària del curs 2005-2006 van
preparar amb motiu de la Jornada
Escolar de Salut i Medi Ambient 2006.
L’audiovisual, en què els seus autors
reflectien la seva inquietud envers els
efectes que el canvi climàtic pot tenir a
Esplugues, les possibles causes i les
solucions a prendre, es pot consultar a
la pàgina web del centre,
http://www.xtec.cat/ceipcanvidalet.

La celebració va tenir actes per a tots els públics. El seguiment va ser força alt

El barri de Can Clota va
celebrar els dies 29 i 30
de juny i 1 de juliol la
seva Festa Major,
organitzada per
l’Associació de Veïns
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Molta festa i pocs
incidents durant la
revetlla de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan va celebrar-se a Esplugues amb un gran
ambient festiu i amb una gran normalitat, sense cap tipus d’incident re-
marcable. La revetlla de Sant Joan va començar molt aviat, perquè al
matí una entitat, l’Associació de Veïns del Gall, ja va organitzar un parc
infantil amb inflables, per obrir boca. Però la festa de veritat va arribar a
la tarda i, sobretot, a la nit. Els actes inicials van començar amb l’arriba-
da de la Flama del Canigó, portada fins al nostre municipi pel Centre
Excursionista d’Esplugues. L’encesa del gresol del Casal de Cultura va
donar pas a la lectura del missatge dels Focs de Sant Joan 2007, a cà-
rrec del president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, les actuacions de les
colles de Bastoners i de Castellers i del Grup de Percussió Atabalats,
una demostració de bitlles pallareses, una cercavila amb correfoc i
molta pirotècnia.

A la nit, els petards van compartir protagonisme amb coques, cava
i revetlles populars. N’hi va haver vuit, en els diferents barris, amb mú-
sica enllaunada o en directe. Especial esment per a dues cites: l’organit-
zada pel CCR L’Avenç al carrer Jacint Verdaguer (l’entitat organitzava
una revetlla després de molts anys de no fer-ho, una nova mostra de
l’embranzida que el Centre Cultural ha agafat amb la seva nova junta), i
la que van fer conjuntament el Centro Aragonés i el CCR Plaza Macael,
un exemple de suma d’esforços de dues entitats veïnes. També van fer
revetlles populars les associacions de veïns de Finestrelles, La Plana,
Can Clota i el Gall, la Comissió de Festes del Parc de la Solidaritat i
Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues.

Espluga Viva tanca el Taller de
lectura amb un recital poètic

Tradicions i Costums, que pertany a l’associació Espluga Viva,
va presentar el 17 de juny passat al Centre Municipal  Puig Coca
l’espectacle Recital poètic de poemes patriòtics i de la terra que
s’emmarca en la cloenda del Taller de lectura i recitació de poemes
en la seva segona edició i que periòdicament estan organitzant per

tal de potenciar els hàbits de lectura i concretament de la poesia
que es genera al nostre país. 18 rapsodes, 6 intèrprets musicals i
un equip tècnic format per 5 persones, totes elles amateurs, van
donar vida en seixanta minuts a un espectacle que volia reflectir
els sentiments que els nostres poetes ens han fet arribar i que par-
len sovint de la supervivència d’un poble que aspira algun dia a la
seva llibertat. El recital va anar acompanyat d’uns apunts musicals
del repertori tradicional i popular català i d’una projecció d’imatges
molt suggerents.

Una pareja de Esplugues es
campeona de España de baile

La pareja compuesta por Maximino García y Conchi Lara se
ha proclamado campeona de España de bailes standard por se-
gundo año consecutivo. La pareja, que pertenece al Centro Cultural
Standard Latino, logró el título con una gran autoridad, puesto que
fue la mejor en los cinco bailes realizados (vals inglés, tango, vals
vienés, slow foxtrot y quickstep). El campeonato se celebró en
Bilbao y contó con la presencia de otras parejas de nuestra ciudad:
José Miguel López/Susana Monagas, Jaime Berges/M. Carmen
Vázquez y Antonio Condes/Isabel Martínez. Gracias a su triunfo,
Maximino García y Conchi Lara han sido seleccionados para repre-
sentar a España en el Campeonato del mundo, que se celebrará en
Bélgica. Será la cuarta presencia de la pareja espluguense en esta
competición.  

Exposición de los alumnos 
de los talleres municipales

Los alumnos y alumnas de los talleres municipales de
Esmaltes y de Pintura y Dibujo expusieron sus obras en el Casal de
Cultura  Robert Brillas (29 al 30 de junio). Se trataba de una mues-
tra en la que se podían comprobar los progresos y el aprendizaje
adquirido por el alumnado de estos dos centros de titularidad mu-
nicipal durante el curso 2006-2007.

Revetlles a L’Avenç i a la plaça Macael

Integrants de les colles participants a  l’acte de l’arribada de la
Flama del Canigó
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QUÈ ÉS EL COMERÇ JUST?
És una forma alternativa de comerç que basa la producció,
distribució i comercialització dels productes tenint en compte
criteris ètics i aspectes mediambientals per tal de contribuir
al desenvolupament sostenible de les economies més
desafavorides dels països més pobres, i assolir així unes
relacions més equitatives entre les economies d’aquests
països i les dels països rics del nostre planeta.
Les persones menys afavorides dels països del Sud han creat
organitzacions participatives i democràtiques de producció
que es caracteritzen per:
• Garantir un preu just dels productes que permeti cobrir
els costos de producció i les  necessitats vitals.
• Evitar els intermediaris i els especuladors.
• Garantir condicions laborals dignes per als treballadors
que participen en la producció dels productes.
• Possibilitar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
• Protegir els drets humans.
• Evitar l’explotació infantil.
• Garantir la Qualitat del producte elaborat.
• Invertir els beneficis socials en el desenvolupament de la
comunitat productora.
• Respectar el medi ambient.  
 
CRITERIS A SEGUIR EN EL COMERÇ JUST
La resolució del Parlament Europeu sobre el Comerç Just,
de 2 de juliol de 1998, estableix el següent:
Estima que, per no donar lloc a abusos, el sector del comerç
just ha de respondre als següents criteris mínims:

• Compra directa: les empreses europees importen
directament des de les organitzacions locals, llevat de les
agrupacions que per la seva situació particular no puguin
exportar sense intermediaris.
• Un preu just: consisteix en el preu de mercat, en cas que
existeixi, al qual s’afegeix una prima per comerç just; s’entén
que aquests preus no poden baixar per sota d’un preu mínim.
• Pagament parcial per endavant, si així ho sol·licita el
productor.
• Exclusió de monopolis d’importació o venda per garantir
als productors de comerç just el lliure accés als establiments
comercials i als minoristes.
• Transparència dels preus, informació al consumidor del
preu real rebut pel productor.
• Relacions estables i a llarg termini amb els productors.
• Condicions de producció que respectin els convenis de l’OIT
en cas que intervingui mà s’obra assalariada.
• Igualtat de tracte entre homes i dones i no recórrer al
treball de menors.
• Respecte al medi ambient, protecció dels drets humans,
concretament els drets de la dona i de l’infant i dels mètodes
tradicionals de producció que afavoreixen el
desenvolupament econòmic i social.

ON PODEM TROBAR PRODUCTES DE COMERÇ JUST?
Les persones consumidores podem comprar aquests
productes no només a les botigues solidàries sinó també a
les botigues d’Internet de Comerç Just i en alguns
establiments comercials i grans superfícies .

QUINS PRODUCTES HI HA DE COMERÇ JUST
En l’actualitat podem trobar tant productes alimentaris (cafè,
cacau, sucre, melmelada, mel, cereals, llegums, l’arròs,
xocolata, tè, galetes, pastes...) com també productes tèxtils
(peces de vestir, parament de la llar...) i molts altres
productes (joguines, productes d’artesania, llibres, articles
de regal...).

Font: Agència Catalana del Consum

BORSA DE TREBALL

Ref. 639. Senyora de 48 anys s’ofereix per feines d’esteticisme i
quiromassatgisme. Aporta formació i experiència.

Ref. 640 . Veïna d’Esplugues busca feina com recepcionista-tele-
fonista. Té formació en l’especialitat i experiència.

Ref. 641. Veïna d’Esplugues busca feina de neteja domèstica o
per tenir cura de persones grans o nens. Disponibilitat horària:
de 9 a 16h.

Ref. 642. Senyora de 55 anys s’ofereix per tenir cura de senyores
en el domicili particular de dilluns a divendres a temps complert.

Ref. 643. Senyora amb experiència en tenir cura de gent gran i
amb titulació d’auxiliar d’infermeria, s’ofereix per tenir cura de
persones al seu domicili.

Ref. 643. Senyora de 46 anys amb experiència en tenir cura de
persones grans i en neteja de domicilis particulars, s’ofereix per
fer aquestes feines.

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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Alta participació a les diferents
activitats d’estiu per a infants i joves

Les diferents activitats que s’organitzen durant el mes de juliol han
tingut una gran acceptació. Els Casals d’Estiu i els Esportius són els que
tenen més  participació. Els primers han assolit un nivell d’inscripció
que supera les cinc-centes persones. Són l’activitat estiuenca amb més
tradició i antiguitat de la ciutat, i el seguiment ha estat sempre més que
otable. Enguany es fan a les instal·lacions dels CEIP Gras Soler, Isidre
Martí, Folch i Torres, Can Vidalet i Matilde Orduña, on porten a terme di-
ferents activitats organitzades per la Taula d’Entitats del Lleure.

Els Casals Esportius també tenen una inscripció molt important. Es
fan al Complex Esportiu Municipal La Plana i prop d’un miler de perso-
nes s’han inscrit en algun dels tres torns en què estan dividits. Aquests
Casals apleguen jocs, esport, tallers i excursions. L’esport és també pro-
tagonista en els campus que organitzen algunes entitats, especialitzats
en voleibol, futbol sala, gimnàstica artística, bàsquet, patinatge artístic,
handbol i futbol. El nombre d’inscrits oscil·la entre els 25 i els 50, se-
gons els casos.

La proposta del Casal Jove, per a nois i noies de 12 a 14 anys, ha
tingut una bona acollida, per tractar-se del primer any que es porta a
terme. Hi ha 17 inscrits, de les 25 places ofertades. I el casal musical, de
l’Escola Municipal de Música, té una seixantena d’inscrits. És la segona
vegada que el centre organitza aquesta activitat. L’oferta estiuenca per
als més menuts es completa amb uns casals musicals que organitza
l’Associació de Veïns de la Miranda i amb les activitats a la natura (colò-
nies, campaments, rutes...) que fan algunes entitats de lleure.

Obren amb normalitat les piscines municipals
Parc dels Torrents

Les piscines municipals Parc dels Torrents van obrir el 25 de
juny amb tota normalitat.Durant dos mesos i mig, fins al 8 de se-
tembre, són una proposta molt destacable per passar l’estiu remu-
llat sense sortir d’Esplugues. La segona temporada s’ha iniciat amb
la novetat de la nova recepció i els nous vestidors. A més, s’ha mi-
llorat la platja de la piscina, amb nova gespa i més arbres. La ins-
tal·lació compta amb dues làmines d’aigua, una de petits (100m2), i
una per a tots els públics (800 m2).
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75 comerciants participen als
cursos gratuïts de formació

Un total de 75 professionals del sector han assistit els dos úl-
tims mesos als cursos d’anglès, informàtica, decoració i aparado-
risme que, de forma gratuïta, ha organitzat la Unió de Botiguers i
de Comerciants d’Esplugues (UBCE) al Centre Municipal Puig Coca.
“La valoració dels participants ha estat molt satisfactòria. Els cur-
sos, en alguns casos, han servit per iniciar-se en idiomes i en infor-
màtica, encara que d’informàtica també s’han fet cursos per a més

experimentats. De decoració i aparadorisme també s’han dut a
terme classes pràctiques a les pròpies botigues dels participants”
ha explicat a El Pont el president de la UBCE, Emiliano Maroto.  Els
assistents n’han tret, també, conclusions positives. Esther Solà,de
Caribú, ha explicat que el curs d’anglès al qual ha assistit li ha agra-
dat molt: “el mestre va despertar-me les ganes d’aprendre: anava
pel carrer i traduïa cartells i cada vegada entenia més l’anglès” ha
apuntat. Solà encoratja els directius de la Unió de Botiguers  “a se-
guir endavant per gestionar la continuïtat d’aquests cursos”. Una
altra alumna, en aquest cas del curs d’aparadorisme, deia que pel
seu horari de feina no havia pogut fer cap activitat formativa, però
“ara, gràcies a aquest curs ho he aconseguit” i explicava que un
dels seus aprenentatges és que “cada cosa que posem a l’aparador
ha de parlar per ella mateixa i nosaltres, amb les nostres mans, ho
hem d’aconseguir”. “Aquesta iniciativa de la UBCE s’emmarca en
els objectius que té l’entitat d’aconseguir un entorn comercial de
qualitat professional, donant suport a la modernització de les em-
preses així com de fomentar la cultura participativa del teixit co-
mercial de la ciutat” conclou Emiliano Maroto. 

Campanyes conjuntes entre
l’Ajuntament i la Unió de
Botiguers i Comerciants

Les campanyes de Rebaixes d’estiu, Tancat per vacances i Tu
també voldràs tornar a l’Escola són les tres accions informatives
que l’Ajuntament d’Esplugues, a través de l’Oficina de Comerç, i la
Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues (UBCE) impulsen o
impulsaran en breu per tal de dinamitzar la vida comercial de la ciu-
tat. Els cartells de rebaixes d’estiu els llueixen aquests dies els co-
merços adherits que volen promocionar aquest període de vendes.
A començament del mes de setembre, molts establiments promo-
cionaran l’inici de curs i l’adquisició de tot el material que comporta
amb la campanya Tu també voldràs tornar a l’escola.

Es prepara la segona
temporada del cicle teatral
‘Esplugues entra en escena’ 

Més obres de qualitat, per a tots els
públics i a bon preu, a partir de setembre

L’Ajuntament està enllestint el calendari d’actuacions de la segona
temporada del cicle teatral Esplugues entra en escena, que tindrà lloc a
partir del mes de setembre i fins a final d’any. L’èxit de la primera tem-
porada, entre març i juny, la qualitat de les obres posades en escena, la
bona acollida del públic i l’objectiu de fer possible que Esplugues pugui
continuar acollint esdeveniments culturals de qualitat ìmpulsen la rea-
lització d’aquesta segona temporada, que tornarà a acollir espectacles
familiars i per a adults, al Casal de Cultura Robert Brillas. 

Esplugues entre en escena va iniciar-se ara fa quatre mesos, com
una aposta de l’Ajuntament perquè la ciutadania d’Esplugues tingués al
seu abast teatre de qualitat, a un preu més que assequible. La primera
temporada va constar de set representacions familiars i altres set per a
adults. Entre les primeres, cal esmentar la presència de Pep Callau i les
companyies La tal, Clownx i Teatre Mòbil. Gabino Diego, la companyia
Las otras i Pepe Garamendy figuraven entre les propostes per als adults. 

La temporada va tancar-se el cap de setmana de Sant Joan, amb la
posada en escena de l’obra escrita i dirigida per Pepe Rubianes, Lorca
eran todos (divendres 22 de juny), i de la companyia Tapeplas, que va re-
presentar Kexevkezev. El odio es un sentido. Escuchar, un arte (diu-
menge, 24 de juny). Va ser una cloenda adequada per a un cicle de qua-
litat. El teló tornarà a obrir-se el mes de setembre i, aleshores,
Esplugues tornarà a entrar en escena.

L’obra ‘Lorca eran todos’ es va
representar el 22 de juny al Casal de
Cultura Robert Brillas

L’obra Lorca eran todos, dirigida per
Pepe Rubianes, va ser una de les cites més
esperades, Es representà el 22 de juny

IMATGE CEDIDA PER LA UBCE
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El col·leccionisme ceramista, a
debat al Museu Can Tinturé

El Museu Can Tinturé va acollir el 13 de juny una conferència
sobre el col·leccionisme de ceràmica. El ponent, Albert Telese, es-
pecialista de l’Associació Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa,
va parlar del tema a partir de les figures de Joan Santacana i Vicenç
Ros, fundadors de les col·leccions dels museus de Martorell, i de
Salvador Miquel, que va recopilar durant anys les peces que ara es
poden veure a Can Tinturé. La conferència es va fer en el marc de
la coincidència insòlita d’estiu, un intercanvi entre museus de la
província de Barcelona que en aquesta ocasió s’ha realitzat amb
Martorell. 

L’exposició de Lluís Brú, al
centre Artesania Catalunya

El centre Artesania Catalunya, amb seu al carrer Banys Nous,
11, de Barcelona, acollirà des del 25 de juliol fins al 16 de setembre
l’exposició que l’Ajuntament d’Esplugues va produir sobre el dibui-
xant modernista Lluís Brú. Lexposició es podrà visitar de dilluns a
divendres, de 10 a 19 h, els dissabtes, de 10 a 14 i de 15 a 19, i els
diumenges i els dies festius de 10 a 14.  

Fotografies de l’Orient Mitjà 
a l’Espai Jove Remolí

L’Espai Jove Remolí va acollir durant el mes de juny una ex-
posició fotogràfica amb imatges de Síria, Jordània i el Líban, recolli-
des per Francisco Castillo en un viatge recent per la zona. Coin-
cidint amb la inauguració, l’arquòleg Felip Massó va fer una interes-
sant conferència sobre les troballes que un equip expert en la ma-
tèria ha fet a la zona de Mesopotàmia.

Esplugues se suma 
a la celebració de la
Festa de la Solidaritat 
i del Comerç Just
La convocatòria va incloure activitats de
sensibilització envers la cooperació

Esplugues va ser un dels molts municipis catalans que el 9 de juny va
sumar-se a la convocatòria global per celebrar una festa en favor de la
solidaritat i del comerç just. De fet, aquesta voluntat no és nova, perquè
la Festa de la Solidaritat d’Esplugues acomplia la seva setena edició,
mentre que la del Comerç Just ja té quatre anys de vigència.

Aquesta doble cita festiva i reivindicativa va tenir lloc al Casal de
Cultura Robert Brillas i als jardins annexos i va incloure una sèrie d’acti-
vitats que barrejaven la diversió i la sensibilització, com uns tallers in-
fantils, un espectacle de capoeira o una passarel·la amb vestits de sego-
na mà, que es poden trobar a la botiga de roba usada de Sastrinyols. 36
persones van desfilar en aquesta particular passarel·la, en què també
es van lluir vestits confeccionats pel personal de la Fundació. Aquesta
desfilada va ser la gran novetat de l’edició d’enguany de la festa. La pe-
riodista i escriptora iraniana  Niazanin Amirian  va oferir la conferència
El pla d’EEUU per africanitzar l’Orient Mitjà. 

La lectura del manifest de comerç just va tancar la convocatòria
(“Comprant un determinat producte o servei estem afavorint un model o
altre d’agricultura, de fabricació, d’envasat, de comerç, d’allotjament tu-
rístic, de producció cultural, de negoci... i també, és clar, un determinat
model econòmic en els països del sud” s’hi deia en un dels paràgrafs),
en què diverses entitats espluguenques que treballen en l’àmbit de la
solidaritat van instal·lar un estand informatiu. L’oferta de degustació i
venda de productes de comerç just va córrer a càrrec de la Fundació
Santa Magdalena.

Integrants de la Fundació Santa Magdalena, participants a la Festa
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Esport, cultura i diversió es van donar 
la mà a la Festa del parc dels Torrents

L’afluència de públic va ser espectacular.
A l’hora de major participació, entre les 7
i les 8.30 del vespre, s’hi van concentrar
unes 1.800 persones, que van poder
gaudir dels espectacles i de les activitats
participatives que s’hi van organitzar

El parc es va convertir el 16  de juny en una gran zona de jocs, des del llac fins al camp de futbol Salt del Pi, amb activitats
participatives i espectacles per a infants, joves i les famílies d’Esplugues

Esport, cultura i diversió van ser protagonistes, a parts iguals, de la
primera edició de la Festa del parc dels Torrents, celebrada el 16 de juny
en aquesta important zona verda de la ciutat. La festa aplegava sota una
mateixa denominació altres celebracions realitzades  en anys prece-
dents, les festes de la Percussió i del Joc i de l’Esport, i noves propostes
adreçades als infants, als joves  i a les famílies.

L’alta participació de públic va ser una de les notes destacades. Es cal-
cula que en l’hora de major afluència de gent, entre les 7 i dos quarts de
nou del vespre, al parc dels Torrents hi havia concentrades unes 1.800
persones. Això sí, la gran amplitud del marc de la celebració i les múlti-
ples activitats realitzades van permetre que, en cap moment, no hi ha-
gués una sensació de manca de lloc o d’aglomeració.

La festa es va dividir en tres grans espais: el de l’esport, concentrat al
camp de futbol Salt del Pi; el de l’Esplujove i el de la percussió. L’accés a
la zona de l’esport va permetre a molts ciutadans entrar en contacte di-
recte amb la gespa artificial que s’ha instal·lat en el camp de futbol que
habitualment utilitzen els equips de l’Espluguenc. El terreny de joc es va
dividir en dos: en una part es van jugar partits de futbol 7 entre els con-
junts inferiors de l’Espluguenc i del Can Vidalet i, a l’altra, van posar-se
una sèrie d’inflables, zones per practicar esports com el volei, el bàs-

quet, l’handbol o el futbol sala, jocs per a infants i una ludoteca. A la zona
de l’Esplujove, sota el Pont Nou, es van fer moltes activitats específiques
per al públic adolescent i juvenil: jocs de rol, competicions de Play Station,
actuacions de cantautors i de grups musicals d’Esplugues, que en els
mesos precedents havien actuat a l’Espai Jove Remolí, interpretacions
de cançons en karaoke, realització de tatuatges amb henna o d’objectes
de bijuteria juvenil... L’Esplai Espurnes va instal·lar una àrea anomenada
Jocs d’arreu del món , i la Federació ECOM  va organitzar tot un seguit de
tallers sensibilitzadors envers la mobilitat de les persones, amb una es-
pecial incidència pel que fa a les discapacitats física i visual. També hi va

Uns nois juguen a futbol sobre la gespa del camp Salt del PiLa Festa va comptar amb moltes activitats participatives
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es van donar 
dels Torrents

de futbol Salt del Pi, amb activitats

haver un taller d’iniciació al piragüisme al llac del parc, que va ser una de
les propostes que va comptar amb una major acceptació, i el Club de
Gimnàstica Artística Les Moreres va fer una demostració, amb la inter-
venció dels seus diferents equips.

Finalment, l’Espai de la Percussió va ser tot un espectacle i una be-
nedicció per als qui porten el ritme a la sang. Hi va haver demostracions
de percussió brasilera i flamenca, l’actuació de grups destacats en aquest
estil musical, tallers de circ i altres activitats lúdiques vinculades a la
percussió, que cada cop té més aficionats.

La Festa del parc dels Torrents va ser una iniciativa de l’Ajuntament
i d’un bon nombre d’entitats ciutadanes, el grup de percussió Atabalats,
el Grup d’Esplai Espurnes, el Club de Rol i Estratègia Els Immortals, l’F.A.
Espluguenc, el C.F. Can Vidalet, l’Associació Bàsquet Esplugues, el Club
Voleibol Esplugues, el Club Gimnàstica Artística Les Moreres i el Club
Handbol Esplugues. També hi va col·laborar la Federació ECOM, que tot i
no ser una entitat local col·labora habitualment amb l’Ajuntament  en
temes relacionats amb la conscienciació ciutadana envers les persones
amb mobilitat reduïda.

el Pi

Es va ins-
tal·lar aquest
rocòdrom,
que va fer les
delícies dels
més joves

La percussió va ser una de les grans protagonistes de l’acte

L’espai de la percussió va acollir concerts i demostracions

Es va fer un taller d’iniciació al piragüisme

També hi va haver tallers de manualitats i jocs per a infants
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El Club Gimnástica Artística Les Moreres està protagonitzant un bri-
llant final de temporada, amb la seva presencia a les  finals dels campio-
nats de Catalunya i  d’Espanya per clubs i individuals, en què ha assolit
excel·lents resultats.

El club de la nostra ciutat és un dels que ha presentat una representa-
ció més nombrosa al Campionat d’Espanya de clubs, celebrat a Gijón
(Astúries), del 15 al 17 de juny.  Va intervenir a les categories aleví, en què
va acabar setè, amb l’equip format per Elena Roca, Fina Garsaball, Irina
Muñiz i María Unzué; infantil, amb la consecució de la sisena posició final,
amb l’equip format perEmma Calvo, Laura Menéndez, Íl·lia Sàlvia, Olga
Salvat, Xènia Alcàuzar i Sara Cusó (aquesta gimnasta, que entrena habi-
tualment al CAR de Sant Cugat, sota la supervisió de la Federació

Brillant temporada del Club
de Gimnàstica Artística

Catalana, no va poder intervenir-hi a causa d’una lesió); i open, que aple-
gava els nivells junior i senior i on Olalla Heredia, Bárbara Murciano, Anna
Hernández, Rocío Cobos i Clara Vila (aquesta darrera, lesionada, tampoc
no hi va intervenir) van ser sisenes. L’entrenadora de l’equip, Cristina
Romo, s’ha confessat “molt contenta” pels resultats aconseguits. “No
hem d’oblidar que hi van participar els millors clubs d’Espanya i les nos-
tres esportistes, algunes d’elles fins i tot lesionades o malaltes, van com-
petir molt bé” ha explicat.

A Catalunya, Les Moreres és un dels millors clubs. Ha estat segon  en
categoría aleví, amb Marina Garsaball, Irina Muñiz i María Unzue), tercer
en infantil (Laura Menéndez, Laura Casassa, Paula Comas i Carla
Fernández) i quart en categoria open (Anna Hernández, Clara Vila i Olalla
Heredia). L’altre equip d’aquesta categoria, format per Bárbara Murciano,
Rocío Cobos, Aina Goma i Carol Pardo, va ser vuitè. 

A nivell individual, el Campionat de Catalunya també ha estat exitós per
al club local. Els resultats més destacats han estat els segons llocs d’Irina
Muñiz (categoria benjamí) i Bárbara Murciano (Junior II) i els tercers de
Laura Menéndez (infantil) i d’Olalla Heredia (Junior II). La final d’aquest
Campionat va celebrar-se a Manresa el 30 de juny.  

El CGA Les Moreres ha estat el club
amb més representació en el
Campionat d’Espanya de Clubs, celebrat
a Gijón, i a Catalunya ha estat
sotscampió aleví, tercer classificat en
infantil i quart en categoria ‘Open’  

Les gimnastes del CGA Les Moreres que han participat en les diferents competicions per a equips 
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¡A primera, a primera, oé, oé, oé!

El Can Vidalet vuelve a primera territorial.
El equipo del Molí debió superar una dramáti-
ca eliminatoria de promoción ante el
Aiguafreda antes de culminar su excelente
temporada. El último escollo, un equipo de la
comarca del Vallès Oriental que estaba con-
feccionado a golpe de talonario (el equipo tenía
un presupuesto de 90.000 euros  para sueldos,
cuando el Can Vidalet apenas se ha gastado
6.000 en toda la liga), parecía infranqueable,
sobre todo después del partido de ida, en el
que el Aiguafreda venció 2-0. Además, el
hecho de que lograra el segundo gol en el des-
cuento de la segunda parte fue un golpe moral
que ponía el ascenso aún más cuesta arriba.
Eso sí, el apoyo de más de 200 aficionados des-
plazados desde Esplugues (el club puso a su
disposición hasta cuatro autocares) hacía pen-
sar que no todo estaba perdido.

El partido de vuelta fue todo lo dramáti-
co que se esperaba. Aunque al Can Vidalet se

le puso todo de cara, con dos goles de Quique
y Pedro antes de la primera media hora de
partido, al equipo le pudo la ansiedad —lesio-
nes aparte, que obligaron a sustituir a algunos
de los jugadores puntales— y se pasó  una
hora y cuarto (la segunda parte y la prórroga)
metido muy atrás y dominado por un rival que
pudo haber sentenciado la eliminatoria en
cualquier momento. Pero defensivamente el
Can Vidalet estuvo impecable y el 2-0 quedó
como resultado final: los penalties dictarían
sentencia. 

En la tanda definitiva, el equilibrio fue
aún mayor, con todos los lanzamientos trans-
formados en gol hasta el 7-6 (los chutadores,
realmente, los lanzaron de manera impecable,
prácticamente imparables). En ese momento,
emergió la figura de Jordi, el meta local, en el
que había depositadas muchas ilusiones,
puesto que en el partido ante el Fortpienc de
esta misma liga atajó hasta tres lanzamientos
desde el punto fatídico. Su parada, providen-
cial, desató la euforia: el Can Vidalet volvía a
primera regional. El público, que había llenado
prácticamente la grada del campo del Molí,
ovacionó a sus nuevos héroes por el éxito con-
seguido, y tras cuatro años en segunda, el
equipo de Javier Gutiérrez, Guti, regresaba a
primera territorial. La temporada que viene, si
la división de grupos no lo impide, volveremos
a tener derby entre Can Vidalet y Espluguenc.
Muchos están deseando que ese día llegue
pronto.

El Can Vidalet ha estado
cuatro años en segunda
territorial. Ahora militará
en la misma categoría
que el Espluguenc

El Can Vidalet logra el ascenso a primera territorial después de superar al
Aiguafreda en una eliminatoria de promoción dramática, decidida en los penalties

Los jugadores del Can Vidalet celebran el éxito conseguido, en el campo del Molí
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El Club Handbol
Esplugues, subcampeón
de la Copa Catalana 
Perdió la final ante el OAR Gràcia, de
superior categoría, después de un
torneo casi perfecto

La disputa de la Copa Catalana de clubes ha significado para el
Club Handbol Esplugues poder redondear de una manera excelente la
temporada 2006-2007, en la que ha estado a gran altura. El Esplugues
ha acabado segundo esta última competición de la temporada, tras dis-
putar la final, y perderla, ante el OAR Gràcia, un equipo que ha disputa-
do la liga en la categoría inmediatamente superior. La final tuvo lugar en
Cambrils (Tarragona). 

El resultado (21-23) y el desarrollo del partido, muy igualado prác-
ticamente hasta el final, hacen pensar que el Esplugues estuvo muy
cerca del triunfo. De hecho, fuentes del club de nuestra ciudad apuntan
que si los árbitros hubieran sido menos displicentes con el equipo de
superior categoría, el triunfo habría sido espluguense. 

Antes de llegar a la final, el cuadro que entrena Javier Álvarez se
había deshecho, sucesivamente, del Gavà (28-29), del Sant Quirze (36-
29), del BM Granollers B (38-36) y de La Roca (34-32), en una serie de
encuentros que confirmaron el estado de gracia con que el equipo ha
acabado la temporada. De hecho, el nivel del cuadro local ha sido muy
alto durante toda la primera mitad de 2007, con un excelente papel en la
liga, en la que acabó séptimo clasificado en su segunda temporada en
primera división nacional.

La Copa Catalana es una competición reservada a los mejores
equipos de división de honor y primera nacional, excepto aquellos que
están inmersos en liguillas o eliminatorias de ascenso o descenso. Sus
eliminatorias se disputan a partido único. La pista en la que se disputa
se decide por sorteo, entre los dos contendientes. Ya hace dos años, el
Esplugues fue finalista de esta competición.

El equipo ha redondeado una excelente temporada
Esplugues acollirà a partir del mes de setembre partits de bàsquet

de gran nivell. Serà la tercera temporada en categoria estatal

L’AB Esplugues jugarà amb
rivals de tot l’Estat a la
Lliga Espanyola (Bronze)
La categoria, de nova creació, és la
quarta en importància del bàsquet
estatal. Hi haurà dos equips catalans

L’Associació Bàsquet Esplugues serà un dels dos equips catalans
que jugaran a partir del mes de setembre a la recentment creada LEB
(Lliga Espanyola de Bàsquet) Bronze. Aquesta nova categoria estarà per
sobre de l’anomenada lliga EBA, que l’Esplugues ha jugat les dues da-
rreres temporades, i passarà a ser la quarta en importància del bàsquet
estatal, per sota de l’ACB, la LEB Or (abans LEB), i la LEB Plata (abans
LEB 2). Aquesta nova lliga la jugaran 18 equips, que hi han accedit per
invitació, després d’enviar el seu projecte a l’estament federatiu estatal.
Els rivals de l’Esplugues seran: Gestibérica Vigo, Real Madrid, Badajoz
B. Sport, B. Coruña, AD Mérida, CB Archena, CB Guadalajara, AD Medi-
nense, Unibasket Jerez, CB Jovent Alaior, CB Tijola, Nuevo B. Torrevieja,
CB Almería, Cajasur, Basket Navarra Club i ADT Tarragona, l’altre equip
català present a la categoria. Com es veu, rivals de pràcticament tot
Espanya que significaran un repte esportiu i econòmic de gran enverga-
dura per a l’entitat que presideix Josep Coves. A nivell esportiu, els ri-
vals seran de molta més qualitat que els dels dos anys anteriors, i a ni-
vell econòmic, els desplaçaments a les setze pistes de fora de Catalunya
obligarà a un esforç monetari important. També la contractació de juga-
dors que permetin afrontar la competició amb garanties obligarà a in-
crementar el pressupost, tot i que l’aportació de jugadors per part del
FC Barcelona, club amb el qual l’Esplugues té signat un conveni de vin-
culació, pot contribuir a reduir aquest impacte.

L’entitat de la nostra ciutat continua
vinculat al FC Barcelona
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El Bàsquet Esplugues,
sotscampió de Catalunya
cadet

L’equip cadet de l’Associació Bàsquet Esplugues ha acabat la
temporada amb un brillant segon lloc en el Campionat de
Catalunya de la seva categoria, nivell A. L’equip espluguenc, que
entrena Xavi Luque, va guanyar el Campionat Territorial de
Barcelona, la fase final del qual va celebrar-se al Complex Esportiu
Municipal La Plana. El seu primer lloc provincial li va donar dret a
disputar la fase final de Catalunya, a Montblanc, on va ser segon
darrere de l’equip local, després d’haver guanyat la semifinal de
cinquanta punts de diferència. Els flamants  campions de Barcelona
van ser rebuts a l’Ajuntament per l’alcaldessa, acompanyats pel
nou president del club, Josep Coves, que fa pocs mesos va substi-
tuir Carles Franquesa al capdavant de l’equip.  

El Club de Petanca Can Vidalet
organitzà un torneig per la
Festa Major del barri

Juan Capel, Manuel Marchal i Juan Torres van integrar la tri-
pleta guanyadora del trofeu de petanca de la Festa Major de Can
Vidalet, disputat el 6 de juny al parc de Can Vidalet. Vicente Conde,
José Burguete  i José Rovira van integrar la tripleta que va acabar
en segon lloc. El certamen era organitzat pel Club de Petanca Can
Vidalet. A la fotografia, les tres tripletes premiades al final de la
competició.

Carlos López 
un futbolista
espluguense 
muy especial

Es integrante de la selección española
de fútbol de personas con parálisis
cerebral. En 2005 jugó el mundial

Carlos López empezó a jugar a fútbol con catorce años. Dejaba
atrás un lustro dedicados al balonmano para competir en un deporte que
le apasionaba. Muy pronto, los técnicos comprobaron su calidad y no du-
daron en convocarlo y pasó a formar parte, de manera intermitente, del
equipo español, con el que ha participado en los Juegos de Robin Hood
(una especie de Paralimpiadas) en Nothingam, Gran Bretaña, en los cam-
peonato de Europa de fútbol sala para personas con parálisis cerebral,
de Kiev (2002) y Dublín (2006),  y en el Campeonato del Mundo, en
Connecticut, Estados Unidos (2005). Es probable que sea seleccionado
para acudir al Campeonato del Mundo en Río de Janeiro (noviembre
2007), con la posibilidad añadida de clasificarse para los Paralímpicos de
Pekín 2008. Recientemente, jugó un torneo con la selección catalana en
el campo municipal de Nou Barris, ante Holanda, Irlanda y Extremadura.

Para López, que  pertenece al Aspace Esports, club con el que fue
tercero en el Campeonato de España, y entrena habitualmente con los
integrantes del Levante Las Planas, en Sant Joan Despí, con los que
complementa su preparación, el deporte es parte fundamental de su
vida cotidiana. De hecho, su experiencia es una muestra de superación
personal y de que el deporte no conoce fronteras ni impedimentos para
su práctica.   Su objetivo es pasarlo bien; su esperanza, que el gran pú-
blico reconozca algún día el sacrificio de estos deportistas  alejados de
los focos de la tv y de las cuentas corrientes millonarias.

Juega a
fútbol y es in-
tegrante de
las seleccio-
nes catalana
y española
de parálisis
cerebral
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La Trobada de Motos
Custom va ser grandiosa,
amb 700 participants 
La Peña Cilindros Rebeldes va
organitzar el certamen, que vivia la
quarta edició, al carrer Andreu Amat

Nou èxit de convocatòria de la Peña Cilindros Rebeldes, que va acon-
seguir aplegar més de 700 vehicles a la Trobada de Motos Custom, cele-
brada el  10 de juny al carrer Andreu Amat. 

Aquesta entitat va organitzar per quarta vegada aquesta multitudinà-
ria reunió que a més de ser punt de trobada de conductors ocasionals o
habituals d’aquestes motocicletes —les més conegudes són les Harley
però n’hi ha d’altres marques— va atreure molts curiosos, tant
d’Esplugues com de municipis del voltant, interessats a veure de prop
aquests espectaculars vehicles. 

La Trobada va comptar amb diferents activitats, des de la venda de
productes relacionats amb el món de les custom fins a concerts musi-
cals i un espectacle de Narcís Roca, un malabarista sobre rodes. També
hi va haver una exhibició de trickers (motos de tres rodes) i una passeja-
da per carrers d’Esplugues i Sant Just. No cal dir que la presència de
700 motos circulant alhora va resultar impressionant. Els participants
van arribar a Esplugues procedents, fonamentalment, de diferents po-
bles i ciutats de Catalunya..

Recepció al CF Can Vidalet,
per l’ascens de categoria

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i la regidora d’Esports,
Montserrat Zamora, van presidir la recepció oficial que
l’Ajuntament va fer als integrants del CF Can Vidalet, per l’ascens
assolit per aquest conjunt a la primera territorial (vegeu pàgina 47).
La delegació del Can Vidalet era encapçalada pel seu president,
Pedro Rubio, i per l’entrenador, Javier Gutiérrez. La recepció es va
fer el 2 de juliol passat, al Saló de Plens de la casa consistorial.  

Dues medalles d’argent per 
a Andrea Fuentes a l’Europeu

La nedadora de sincronitzada Andrea Fuentes va assolir dues
medalles d’argent a la Copa d’Europa, celebrada a Roma. Fuentes
va formar part de l’equip espanyol, segon a la prova de conjunts, i
també va intervenir a la prova de duets, on va acompanyar Gemma
Mengual a les eliminatòries.

Competició de petanca de
l’Associació de Veïns Can Clota

Fernando López, José Fuentes i Francisco Romero van inte-
grar la tripleta guanyadora de la competició de petanca organitza-
da per l’Associació de Veïns de Can Clota el 17 de juny passat. És
una més de les competicions que organitza l’entitat de manera pe-
riòdica.
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L’entitat farà al setembre una competició d’abast estatal

El Club de Patinatge
Artístic celebra el festival
del 25è aniversari 
Els patinadors del club de la nostra
ciutat i d’altres de convidats van fer
exhibicions individuals i per grups

Aquest és un gran any per al club Patinatge Artístic Esplugues,
perquè celebra els seus primers 25 anys de vida. Amb la voluntat de
compartir amb la ciutat aquesta efemèride, l’entitat organitza al llarg de
2007 una sèrie de celebracions, la primera de les quals, el festival d’ex-
hibició, ja s’ha dut a terme. Va ser el 15 de juny passat, al Poliesportiu de
Can Vidalet, on van intervenir els patinadors i patinadores de la nostra
ciutat i d’altres clubs convidats, provinents de Pallejà, Santa Coloma i
Santa Perpètua. Davant d’una graderia plena de públic, es van fer dife-
rents exhibicions, tant individuals com de grups. La formació infantil del
CPA Esplugues va interpretar diferents coreografies basades en músi-
ques de pel·lícules de Walt Disney i la juvenil va patinar sota els acords
de films musicals de fama mundial. Les integrants del club local que
també van intervenir, a títol individual, van ser Queralt Ramon, Núria
Roque, Sara Sánchez, Ingrid del Río, Laura Sánchez, Judith del Río i Sira
Miquel.

Els clubs convidats van lliurar una placa commemorativa al CPA
Esplugues, mentre que el club amfitrió, que presideix Juan Luis
González, va fer entrega d’un altre record a Carles Ginés, pel suport
donat a l’entitat al llarg dels vint anys en què ha estat regidor d’Esports
de l’Ajuntament.

El Club Patinatge Artístic Esplugues prepara ara una competició
de gran nivell, el Trofeu 25 aniversari, que tindrà lloc durant la Festa
Major, amb la presència de patinadors i patinadores de diferents llocs
de l’Estat. 

L’aleví de l’Espluguenc queda
campió i puja a primera

L’equip aleví del FA Espluguenc ha quedat campió del grup 26
de segona divisió i ha assolit l’ascens a primera. La temporada ha
estat excel·lent per a l’equip, que ha guanyat 26 dels 28 partits que
ha jugat, n’ha empatat dos i no n’ha perdut cap. El Ciutat Cooperativa,

de Sant Boi, que ha acabat amb sis punts menys, i el Vista Alegre,
amb onze punts menys, han estat els seus principals rivals. L’equip
és integrat per jugadors nascuts l’any 1995, i el seu èxit és el més
important de la temporada per a l’entitat del Salt del Pi.   

Quatre nedadors del CN
Esplugues al Ct. de Catalunya

El Club Natació Esplugues ha tingut una presència destacada
al Campionat de Catalunya per a les categories més baixes (9, 10 i
11 anys). I els resultats també han estat importants, amb un segon
lloc de Paula Sánchez (100 papallona, categoria any 1997) i un cin-
què de Pere Madrid (100 braça, categoria any 1998). També hi van
participar Jofre pagès (any 1997) i Ivan Fernández (any 1998). Paula
Sánchez també va ser novena a les proves de 400 i de 100 lliures. 

Torneigs finals de futbol sala
del CCA Pl. Macael i l’Sporting

Tant el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael com l’Sporting
van celebrar torneigs de final de temporada. El de l’Sporting va ce-
lebrar-se al Complex Esportiu Municipal La Plana, amb la disputa
de cinc partits i la presència estrella del FC Barcelona de categoria
infantil. El torneig del CCA Plaza Macael va formar part de la Festa
Major de Can Vidalet i el van guanyar el CCA Pl. Macael A en cate-
goria infantil i l’Sporting Esplugues en sèniors.
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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 Informació 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

CALENDARI 
DEL CONTRIBUENT

2007

Impost sobre béns immobles (no domiciliat)
Fins al  2 de juliol de 2007   

Impost sobre béns immobles (rebuts domici-
liats)
2 de juliol

DOMICILIACIONS: si voleu estalviar-vos temps i desplaçaments inne-
cessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon gratuït 900 502
739. També podeu enviar un fax al 93 411 78 52 o enviar un correu elec-
trònic a orgt.esplugues@diba.es o directament al web www.esplu-
gues.cat (domiciliacions)

IMPORTANT: si no rebeu l’avís de pagament i no teniu l’impost  domici-
liat en podeu demanar un duplicat:
• Personalment a qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
o als punts d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament // telefònicament al
93.473.46.88 o al 900 30 00 82 // per fax al 93.411.78.52 // per correu
electrònic a orgt.esplugues@diba.es // al web orgt.diba.es (vegeu”du-
plicat rebut”) // i a www.esplugues.cat (vegeu “duplicats”) 

OFICINES PER INFORMAR-SE’N
• Organisme de Gestió Tributària. Plaça Sta.Magdalena, 11
• Punt d’Atenció al Ciutadà de Serveis Econòmics. Casa consistorial
(planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 

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

             



Passats escassament quinze dies des que es

va constituïr el nou consistori, Convergència i Unió

ha començat a fer efectiu el seu programa de go-

vern, tot i estar a l’oposició, arribant a un acord amb

el nou govern municipal. Concretament hem acon-

seguit que tots els grups de l’oposició tinguin repre-

sentació a la societat municipal mixta Progeser i a

la Fundació Proa. Són unes velles reivindicacions

que finalment aconse-

guim, ja que inicialment

la proposta del govern

era l’entrada només de

CiU i PP (proposta que

per cert, els populars ja els hi estava bé). Una pro-

posta que no complia el nostre compromís de per-

metre l’entrada de tota la oposició sense excepció i

que finalment hem aconseguit.

Sens dubte el govern municipal ha estat dis-

posat a arribar a un acord, i per tant, des d’aquí

volem manifestar la nostra positiva sorpresa de la

voluntat d’acords a les que el partit de govern ha

volgut arribar. És positiu poder aconseguir acords

el més amplis possibles i amb les aportacions de

quants més partits millor, perquè al cap i a la fi, tots

tenim idees i propostes per millorar la nostra ciutat,

i per tant, sumar és el preferent, tot i que en altres

ocasions la conjuntura política no ho hagi permès.

És doncs, que amb l’esperit constructiu que

sempre ha caracteritzat a Convergència i Unió, però

amb la voluntat de què l’Ajuntament d’Esplugues

segueixi funcionant optimitzant els recursos i de

manera rigorosa, seguirem defensant el nostre

model de ciutat i la política de proximitat que duem

a terme dia a dia. Perquè l’esforç de tots els partits

ha de repercutir en el benestar de totes les nostres

veïnes i veïns i perquè l’esforç d’entesa hauria de

presidir el dia a dia de la política municipal hem

d’intentar construïr un model de ciutat participatiu i

dinàmic, i no només una ciutat que escolti a l’oposi-

ció, sinó també als veïns i les entitats que tenen

idees i propostes per millorar el nostre poble. Si és

així, i podem seguir duent a terme el nostre progra-

ma de govern, Convergència i Unió serà part activa

en aquest futur brillant per a Esplugues.

El dia 22 de juny, Esquerra presentava al
Registre de l’Ajuntament la primera tanda
d’al·legacions a un projecte presentat per
l’Ajuntament. Es tracta de l’accés al parc del
Torrent d’en Farré des del carrer Església. El
projecte presentat vol fer un túnel metàl·lic
d’uns 20 metres de profunditat pel passadís
del desaparegut cinema Savoy i donar acces-

sibilitat al parc mitjan-
çant unes escales.
Òbviament, ERC ens
oposem a aquest pro-
jecte per tres raons

bàsiques. Primer de tot,  pel respecte a la flora
i fauna d’un parc que presenta una excepcio-
nal riquesa natural. En segon lloc, per no estar
d’acord en que l’accés al parc consisteixi a
crear una barrera arquitectònica amb escales
que contravé la llei d’accessibilitat i de supres-
sió de barreres arquitectòniques i, en tercer
lloc, per evitar una actuació urbanística en el
Nucli Antic d’Esplugues que perverteixi, per-
sistentment, una actuació global del tracta-
ment del casc antic encara pendent d’aprova-
ció però que s’ha de tenir en compte a l’hora
de dissenyar qualsevol reforma de la via publi-
ca.  Vàrem dir, en l’acte de constitució del nou
ajuntament, que calia veure per on caminaria
el nou equip de govern socialista per comen-
çar a valorar si aquest govern seguiria amb els
mateixos tics que els anteriors o, tal i com
deien, canviarien les formes i els fons a l’hora
de governar Esplugues. Doncs bé, per a ERC,
aquest projecte urbanístic comença amb el
mateix tarannà que els projectes d’anteriors
mandats, és a dir, sense informar públicament
a la ciutadania, per tant, zero en transparència
i sense respecte envers el medi ambient i la
memòria històrica d’Esplugues. Des d’ERC,
comencem a treballar per a Esplugues, una
Esplugues que mereix més respecte per part
dels que la governen. 
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Nou equip de govern?

Jordi Figueras | ERC-AM

Quinze dies i ja complim
el nostre programa de
govern

Roger Pons | CiU

             



Julio de 2007, balance económico del actual
gobierno del Partido Socialista en España: por un
lado, en nuestra balanza de pagos el déficit fiscal
sigue subiendo, es decir, sigue creciendo nuestra
deuda exterior pues importamos más que exporta-
mos; nuestro producto interior bruto sigue bajando,
dado que nuestro nivel competitivo y productivo es
muy inferior al del resto de Europa, los pocos siste-
mas productivos que poseemos en este Estado los li-
mitamos, la pesca, la agricultura y la ganadería nos

debemos a un mercado
Europeo que marca el
ritmo y los tiempos, claro
esta que si los que tienen
que negociar, no lo hacen
como debieran, nos ocu-

rre lo que nos ocurre pues salimos perjudicados, por
eso nos quedamos sin caladeros donde pescar; nos
limitan y nos hacen arrancar los tipos de plantaciones
a cambio de casi nada o nada directamente; lo mismo
nos ocurre con la ganadería.

Los pocos sectores productivos empresariales
no sólo no los fomentan sino que algunos incluso los
hunden, sin buscar formulas alternativas, para no
perjudicar ni a los sectores ni a los 44.000.000 de ciu-
dadanos españoles sean de donde sean, con prome-
sas hasta hoy incumplidas como por ejemplo la vi-
vienda asequible.

No invertimos en ser generadores de nuevos
mercados productivos ni en Investigación y
Desarrollo, estamos parados viéndolas venir.

Mientras desde el actual gobierno se nos vende
optimismo y confianza, desde la calle donde nos en-
contramos los comunes de los mortales ni somos tan
optimistas ni tenemos tanta confianza, hay que reco-
nocerles que son buenos vendedores de humo.

Yo aún tengo una pregunta muy importante por
responder: hace muy pocos días se ha conocido, no
por los sistemas mediáticos habituales, un dato eco-
nómico relevante y es que el gobierno actual ha ven-
dido un 20% de nuestras reservas de oro. Esto, que es
preocupante, empeora ante la información que con-
trasta el semanario Gold & Finance, entidad de reco-
nocido prestigio mundial, que asegura que España ha
puesto en circulación y a la venta un 40% de las re-
servas de oro del Estado Español, ¿qué está pasando
aquí? ¿cuándo dejaremos de mirarnos el ombligo
para prestar atención al resto de nuestro entorno?

No obstante, ahora es tiempo estival y lo que
debemos hacer es disfrutar de nuestras familias y
amigos en los lugares de ensueño escogidos.
Disfrutad de vuestras muy merecidas vacaciones, cui-
dado con la carretera y volved todos.
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Benvolguts ciutadans i ciutadanes, Perme-
teu-me que, en la primera vegada que m’adreço al
conjunt de la ciutadania, i abans de tot i en nom del
Grup Municipal Socialista, agraeixi el suport que ha
fet possible que de nou a Esplugues hi hagi un go-
vern de progrés, amb una alcaldessa socialista,

Pilar Díaz. Gràcies de debò! Ens sentim orgu-
llosos i dipositaris de la confiança i el suport de la
ciutadania. Un suport fonamental per tal que el nos-

tre  programa esdevingui
programa de govern que
permetrà passar dels
projectes a les realitats,
obrint per a Esplugues

una nova etapa de transformació sense precedents.
De noves il·lusions i de nous reptes.

Treballarem amb humilitat, però també amb
passió i amb diàleg, des de la proximitat, prop dels
ciutadans i ciutadanes i dels seus problemes.

De ben segur que alguns o algunes, com es-
devé cada 4 anys, faran altres lectures de la realitat.
Estan, òbviament, en el seu dret. Però la mateixa
composició del consistori reflecteix d’una manera
clara que el projecte socialista per a Esplugues, no
solament té bona salut, sinó que és el projecte de
govern de la majoria d’aquesta ciutat.

Amigues i amics: tingueu la seguretat que l’e-
quip de govern, tindrà com a tasca fonamental fer
realitat, durant els propers 4 anys, els 60 compro-
misos que tenim amb la ciutadania. Projectes que
tenen molt a veure amb la millora de la qualitat de
vida, amb la sostenibilitat i amb la promoció econò-
mica i la creació de riquesa i benestar a Esplugues.

Creiem que, en aquest mandat, totes les for-
ces polítiques representades en el Consistori hem
de ser capaces de consolidar ponts de diàleg sobre
molts objectius que de segur compartim. Ponts de
diàleg que beneficiaran tota la ciutadania i faran que
plegats, avancem en més política de Ciutat amb ma-
júscula, amb respostes concretes, racionals, possi-
bles, fetes des del rigor, des de la participació i des
del sentit comú.

Aquests són els eixos fonamentals que guia-
ran les nostres actuacions, convençuts d’augmen-
tar l’orgull de ser d’Esplugues, de viure en els nos-
tres barris i en la nostra ciutat.

Que lo paséis muy bien

Luis Ortega | PPC

El nostre compromís per
millorar Esplugues

Enric Giner | PSC

Continuarem treballant
per un canvi 
a l’Ajuntament

Isabel Puertas | ICV-EUiA

En el Ple de l’elecció de l’alcaldessa el
nostre grup va insistir en el seu compromís
d’impulsar un canvi de debò en la gestió muni-
cipal. 

I aquest canvi ha de començar per una
actitud diferent davant de la ciutadania que
vam concretar en quatre propostes: accés
sense escorcolls al ple municipal, retirar la

querella contra la gent
que col·labora a entre-
bastidors, que els
plens es facin en di-
mecres i que la ciuta-

dania torni a tenir veu als plens.
De moment s’ha avançat, els plens es

faran el tercer dimecres de cada mes a les
19,30 i la gent pot entrar-hi lliurement, que-
den pendents les altres qüestions.

Però també exigíem un canvi en els ob-
jectius i prioritats de l’Ajuntament: reducció
dràstica de les despeses de propaganda, prio-
ritzar l’habitatge de lloguer, aturar el pla CAU-
FEC mentre no hi hagi resolució judicial defini-
tiva, una política mediambiental contra el canvi
climàtic fonamentada en l’estalvi i la promoció
d’energies alternatives i una gestió transpa-
rent especialment en temes urbanístics.

El nivell d’acord no va ser suficient i l’e-
lecció de l’alcaldessa només va tenir el vot del
seu grup.

En el ple d’aprovació de les diferents res-
ponsabilitats i dels sous municipals, el nostre
grup  va ser l’únic que votar en contra dels sous
perquè s’han augmentat en més d’un 30% els
diners destinats a pagar regidors i regidores,
especialment els salaris més alts, que no s’han
reduït com nosaltres proposàvem sinó que
s’han augment escandalosament. Es tracta,
doncs, d’una decisió legal però immoral.

El nostre grup també va ser l’únic que va
demanar transparència i que a “El Pont” es
publiqués el que cobra de l’Ajuntament cada
regidor i regidora. Esperem que l’alcaldessa
sigui sensible a la nostra petició.

Bon estiu.

               


