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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Una Festa Major 
de qualitat i per a tota 
la ciutadania

A la tornada de vacances d’estiu, a Esplugues celebrem la
Festa Major, que ens proposa una festivitat de Sant Mateu amb
una atractiva programació d’actes. Les entitats ciutadanes ens
proposen activitats per viure la festa i la tradició cultural inten-
sament. I com a grans espectacles festius, seguim fent una
aposta per la cultura de qualitat a l’abast de tothom, amb artis-
tes de primera línia com ara el grup de rock català Els Pets, el
cantautor Antonio Orozco, el grup Los Sírex, i una nit amb una
revista musical amb La Maña. El Torneig d’Handbol juvenil i el
Mercat Medieval al centre històric de la nostra ciutat tornen a
estar presents a la Festa Major.

Vull remarcar la voluntat de complementar l’activitat i la cul-
tura tradicional d’Esplugues amb la programació d’especta-
cles teatrals d’alt nivell. Us proposem per això la segona tem-
porada d’”Esplugues entra en escena”, amb actuacions per a
adults i infants, que obrirà el teló el 28 de setembre al Casal de
Cultura amb l’artista Godoy i baixarà el teló a finals de desem-
bre amb una enigmàtica nit de mim i formes amb el teatre de
bombolles de sabó que presenta Pep Bou.

A Esplugues continua avançant el Pla municipal de residèn-
cies per a la gent gran, amb les obres iniciades de la futura
Residència La Mallola, que construeix la Fundació Privada
Casal dels Avis, en conveni amb l’Ajuntament d’Esplugues i la
Generalitat de Catalunya. A primers de setembre comencen
les obres per adequar la Torre Pons (Villa Pepita), als jardins
de Pons i Termes, com a centre de recursos i d’informació per
a dones i, a l’octubre és previst que comenci l’adequació del
carrer Anselm Clavé, a Can Clota. Són diverses actuacions per
les quals estem treballant per donar resposta a les necessitats
dels barris i de la gent d’Esplugues. 

Una Fiesta Mayor 
de calidad y para toda 
la ciudadanía

A la vuelta de las vacaciones de verano, en Esplugues cele-
bramos la Fiesta Mayor, que nos propone una festividad de Sant
Mateu con una atractiva programación de actos. Las entidades
ciudadanas nos proponen actividades para vivir la fiesta y la tra-
dición cultural intensamente. Y como grandes espectáculos fes-
tivos, seguimos haciendo una apuesta por la cultura de calidad
al alcance de todas y todos, con artistas de primera línea como
el grupo de rock catalán Els Pets, el cantautor Antonio Orozco, el
grupo Los Sírex y una noche con una revista musical con La
Maña. El Torneo de Balonmano juvenil y el Mercado Medieval en
el centro histórico de nuestra ciudad vuelven a estar presentes
en la Fiesta Major.

Quiero remarcar la voluntad de complementar la actividad y la
cultura tradicional de Esplugues con la programación de espec-
táculos teatrales de alto nivel. Os proponemos por ello la segun-
da temporada de Esplugues entra en escena, con actuaciones
para adultos y la infancia, que abrirá el telón el 28 de septiembre
en el Casal de Cultura con el artista Godoy y bajará el telón a fina-
les de diciembre con una enigmática noche de mimo y formas
con el teatro de burbujas de jabón que presenta Pep Bou.

En Esplugues  continúa avanzando el Plan municipal de resi-
dencias para la gente mayor, con las obras iniciadas de la futura
Residencia La Mallola, que construye la Fundación Privada Casal
dels Avis, en convenio con el Ayuntamiento de Esplugues y la
Generalitat de Catalunya. A primeros de septiembre comienzan
las obras para adecuar la Torre Pons (Villa Pepita), en los jardi-
nes de Pons i Termes, como centro de recursos y de información
para mujeres y en octubre está previsto que comience la ade-
cuación de la calle Anselm Clavé, en Can Clota. Son diversas ac-
tuaciones en las que estamos trabajando para dar respuesta a
las necesidades de los barrios y de la gente de Esplugues. 
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Antonio Orozco, Els Pets, Pepe Ru
i los Sírex seran les estrelles conv

L’escenari central de la Festa Major estarà ubicat a la plaça Catalunya, on tindran lloc els c
a l’avinguda Ciutat de L’Hospitalet i l’espectacle teatral ‘Rubianes solamente’ es posarà en

Antonio Orozco, els Pets, Lita Claver La
Ma ña, Pepe Rubianes, Los Sírex... La Festa
Ma jor estarà plena de noms coneguts que,
com plementant-se amb les múltiples activi-
tats que portaran a terme les entitats socials,
culturals i esportives, faran de la celebració de
la ciutat en honor de sant Mateu un esdeveni-
ment molt atractiu i de gran alçada.

Les figures musicals seran tres, d’estils
ben diferents però molt coneguts, en general,
pel gran públic. Antonio Orozco, Els Pets i Los
Sírex configuraran una oferta molt diversa
però, a la vegada, molt interessant. 

Orozco, Pets i Sírex
Antonio Orozco, que actuarà el dissabte

22, a les 11 de la nit, és un dels cantautors es-
panyols més reconeguts de l’actualitat. El

2006, va ser l’artista català que va vendre més
discos. Nascut a L’Hospitalet però amb unes
arrels andaluses indubtables, que s’endinsen
en cada una de les seves cançons, simbolitza
el triomf de qui sempre ha cregut en el seu ta-
lent. Té 33 anys i la seva fama es deu, sobretot,
als seus tres últims treballs. Des del
Devuélveme la vida, una cançó que no pot dei-
xar indiferent a ningú que l’escolti, la carrera
musical d’Orozco no ha parat de créixer. A
Esplugues, el cantautor portarà tota la força
del seu directe. El concert es basarà en les
cançons del Cadizfornia, el seu últim treball,
però segur que hi haurà temps per interpre-
tar-ne alguna d’anterior.

Els Pets actuaran a Esplugues el diven-
dres 21 de setembre, a les 11 de la nit, a la
plaça Catalunya. La formació de Constantí, su-

pervivent d’aquell moviment que vam conèixer
com a rock català, que va tenir un paper pre-
dominant al panorama musical del nostre país
a final dels vuitanta i començament dels nor-
anta, acaba d’editar un nou disc, XXL, que
sumen a una trajectòria de més de 20 anys.
Falín Cáceres i els mediàtics Lluís Gavaldà —

Tant Antonio Orozco, amb
el seu disc ‘Cadizfornia’,
com Els Pets, que acaben
d’editar ‘XXL’, són dos
referents en els seus
estils 

El cantautor Antonio Orozco va ser el músic català que més discos va vendre durant 2006, amb l’edició de Cadizfornia. Els Pets (a la foto del
mig) són, ara per ara, el gran referent de la música rock en català, amb una trajectòria de més de vint anys als escenaris
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Rubianes, Lita Claver ‘La Maña’ 
nvidades de la Festa Major

s concerts dels Pets i d’Antonio Orozco. Los Sírex ho faran a la rambla del Carme, la Maña
en escena a la sala Joan Brillas i Vilà del Centre Cultural i Recreatiu L’Avenç

que fins i tot ha fet de presentador de TV— i
Joan Reig —tertulià ocasional a la ràdio i a la
tele— formen ara una formació més madura
que, malgrat tot, no oblida els seus orígens i
temes com el Bon Dia, que va publicar ara fa
10 anys i que ha esdevingut una cançó símbol
per a moltes persones. 

Los Sírex seran la representació de la
música de sempre. Amb la veu inconfusible del
seu líder, Antoni Miquel, Leslie, i altes dosis de
marxa que els anys no han apaivagat, aquest
grup català sorgit a la dècada dels seixanta
farà ballar el molt públic que, sens dubte, es
donarà cita a la rambla del Carme (divendres
21, a les 10 de la nit).

Revista i teatre
L’espectacle de revista serà un altre dels

retorns sonats de la Festa Major. Lita Claver,
La Maña, i la seva companyia  portaran la pi-
cardia, el bon humor i la música que caracte-
ritzen aquest estil teatral  tan singular i que
tants seguidors té entre un sector important
de la població.  La Maña i tots els artistes que
l’acompanyen (humoristes, ballarines...) ac-
tuaran el dissabte 22, a les 10 de la nit, també
a l’avinguda Ciutat de L’Hospitalet.

Tampoc no faltaran el bon humor i les ria-
lles a l’espectacle Rubianes solamente que
l’actor gallec Pepe Rubianes posarà en escena
a la sala Joan Brillas i Vilà del Centre Cultural
L’Avenç. Com es diu a www.teatrenacional.
com, en l’espectacle que el dia 20 (11 nit) es
veurà a Esplugues, “Pepe Rubianes acostuma
a sortir a l'escenari pulcrament vestit de negre.
Amb un gest seu, la gent somriu com si el co-
negués de tota la vida. A la primera onomato-
peia, el públic —a qui estima per sobre de totes
les coses— s'entrega. Són dues hores d'humor,
provocació i explosions de riure. Una disertació
irònica i crítica al voltant de temes d'actualitat”.
La contractació de Rubianes ha estat una ini-
ciativa del CCR L’Avenç, amb el suport de
l’Ajuntament, i està en la línia de posar cultura
de qualitat a l’abast de la gent d’Esplugues. 

Amb ‘La Maña’ i Pepe
Rubianes als escenaris, 
el bon humor 
i les rialles estan
assegurades

Lita Claver,
La Maña, actua-
rà a la rambla
del Carme el
dissabte 22, a
les 10 de la nit
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Participeu en l’elaboració
del mural ceràmic 
‘Mans d’Esplugues’!

L’elaboració del mural ceràmic Mans
d’Es plugues serà una de les activitats populars
més destacades de la Festa Major. Es tracta
d’un projecte participatiu en què les persones
que ho desitgin podran deixar la seva emprem-
ta pintada sobre una rajola de gres. Les peces
seran cuites en els forns de l’Escola Municipal
de Ceràmica i integraran un gran mural que
s’instal·larà a l’entorn del parc dels Torrents i
que passarà a formar part del patrimoni cultu-
ral local. 

L’activitat es durà a terme a partir d’una
proposta de l’artista local Ramon Guimaraes i
compta amb la col·laboració de l’Escola Muni-

cipal de Ceràmica i del Museu Can Tinturé.
“Mans d’Esplugues és un homenatge a totes les
mans que han modelat i modelen la fesomia de
la ciutat, ja que la ceràmica ha estat i és present
a la vida d’Esplugues” explica el mateix Guima-
raes. “La ma ens permet modelar, fer i ser, dei-
xar la nostra empremta, tocar, sentir l’altre. A
les nostres mans està escrita la nostra vida i
com som” diu Guimaraes, el qual recorda que
“les mans d’Esplugues són sinònim de la nos-
tra capacitat d’acollida, de solidaritat i de tre-
ball”.

Les persones que vulguin participar en el
projecte podran adreçar-se al cobert que l’A -
juntament instal·larà a la plaça dels Capgrossos
(av. Isidre Martí/c. Àngel Guimerà, davant del
parc Pou d’en Fèlix), els dies 21, 22 i 23 de se-
tembre, d’11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la
tarda a 9 del vespre. La participació està limita-
da a 2.500 persones, que pintaran les rajoles de
color blanc, marró o negre.  

Fins a 2.500 persones podran deixar la seva empremta
sobre una rajola de gres, que després configuraran un
mural que s’instal·larà a l’entorn del parc del Torrents  

La plaça dels Capgrossos
acollirà durant la Festa
Major un cobert 
on es pintaran les rajoles  

Exposició ‘Els drets
humans a la ciutat’ a la
Biblioteca Pare Miquel

La Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues acull del 12 al 25 de
setembre l’exposició  Els drets humans
a la ciutat, produïda per la Diputació de
Barcelona. La mostra es basa en la
Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat i té com a
objectiu generar una reflexió al voltant
de la ciutat com a espai de convivència
entre persones que tenen els mateixos
drets i que han de poder exercir-los en
el marc físic dels seus pobles i ciutats.
La mostra resta oberta de dilluns a
divendres, de 15.30 a 20.30 hores, els
dijous, divendres i dissabtes, de 10 a
13.30 hores, i els dies 21 i 22 de
setembre, amb motiu de la Festa
Major, de 10 a 14 i de 16.30 a 20.30
hores.

L’obra pictòrica d’Elena
Ramos, al Casal de
Cultura Robert Brillas

La pintora Elena Ramos exposa
la seva darrera obra pictòrica al Casal
de Cultura Robert Brillas, del 18 al 30
de setembre. La mostra es podrà
visitar de dilluns a divendres, de 5 de la
tarda a 9 del vespre i dissabtes,
diumenges i festius, d’11 del matí a 2
del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la
nit. La inauguració tindrà lloc el
dimarts 18 de setembre a les 8 del
vespre.

Mostra commemorativa
del Taller d’Esmalts a la
Biblioteca Pare Miquel

El Taller Municipal d’Esmalts
celebra enguany el 25è aniversari. Per
commemorar aquesta efemèride, el
Cercle Artístic d’Esplugues ha preparat
una exposició, que es podrà veure a la
Biblioteca Pare Miquel del 27 de
setembre al 20 d’octubre.  La
inauguració serà el dijous 27 a les 8.30
del vespre. D’altra banda, el Cercle
farà la tradicional Fira al carrer l’últim
diumenge del mes de setembre, de 10
del matí a 2 del migdia, inclosa en el
programa de la festa Major.

Ramon Guimaraes, creador del mural ‘Mans d’Esplugues’
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El pregoner es mostra
“molt afalagat. Com a
persona no em mereixo
aquest honor, que crec
que és un reconeixement
a la trajectòria de L’Avenç
com a entitat”

El president de L’Avenç,
entitat centenària, Sergi
Recasens, serà el pregoner
La seva intervenció marcarà l’inici oficial de la festa
Major, el dijous 20 de setembre, a les 10 de la nit

Sergi Recasens, actual president del
Centre Cultural i Recreatiu L’Avenç,  entitat cen-
tenària d’Esplugues, serà l’encarregat de pro-
nunciar el pregó de la Festa Major, el proper di-
jous 20 de setembre, a les 10 de la nit. Reca -
sens es dirigirà a tots els espluguencs i esplu-
guenques que es donin cita a la plaça Santa
Magdalena des del balcó de la casa consisto-
rial. “Estic molt afalagat, no com a persona sinó
com a president del Centre Cultural L’Avenç,
per la meva designació com a pregoner” ha ex-
plicat a El Pont Sergi Recasens, el qual consi-
dera que “com a persona no em mereixo tal
honor, que crec que és un reconeixement a la
trajectòria de L’Avenç, perquè crec que la nos-
tra és una entitat centenària que ha estat im-
pulsora, al llarg de la seva trajectòria, de molts
projectes socials i culturals i vol continuar sent-
ho”.

Recasens ha explicat que el seu pregó
estarà fet “més amb el cor que amb el cap” i tot
i que no ha volgut desvetllar-ne massa detalls,
parlarà de la vida cultural de la ciutat, de la
força de la seva gent, d’algunes persones a les
quals valora i estima de manera especial i d’al-
gunes experiències vitals. “Espero estar a l’al-

çada d’un esdeveniment d’aquestes caracte-
rístiques” explica l’actual president del Centre
Cultural L’Avenç, que és veí d’Esplugues des de
fa 45 anys. “Jo n’estic molt, d’aquesta ciutat”
apunta el proper pregoner, el qual reconeix que
“la meva relació amb Esplugues ha anat en
augment durant els últims anys, que és quan
ha tingut un vincle més directe amb la vida as-
sociativa ciutadana”. També té unes paraules
d’agraïment envers “la meva dona, que és la
que m’ha ensenyat a estimar Esplugues”. Sergi
Recasens ocupa el càrrec de president de
L’Avenç des de començaments d’any. Abans
havia estat president de la Penya Barcelonista
de L’Avenç. 

Inscripcions per a dos
tallers per a dones

El termini d’inscripció per
participar als tallers Art-teràpia i
Proposta d’un desig, que estan
adreçats a dones de la nostra ciutat,
està obert durant aquest mes de
setembre. Les interessades a assistir-
hi cal que truquin al telèfon 93 371 33
50 (ext. 446-Assumpta Pastor). Els
tallers començaran el mes d’octubre.

El curs escolar comença
el 12 de setembre

El calendari escolar per al curs
2007-2008 marca l’inici del període
lectiu per al 12 de setembre (parvulari,
primària, secundària, educació especial
i ensenyaments professionals) i per al
19 de setembre en el cas dels cicles
formatius de grau superior i escoles
d’adults. Les classes s’acabaran el 19
de juny de 2008 i les vacances de Nadal
i Setmana Santa seran,
respectivament, del 22 de desembre al
7 de gener i del 15 al 24 de març. A més
dels dies festius del calendari oficial,
els centres compten amb tres dies no
lectius de lliure designació, que a
Esplugues seran el 2 de novembre, el 7
de desembre i el 2 de maig.

A Esplugues hi viuen
46.622 persones

Esplugues té 46.622 habitants,
segons el padró municipal aprovat pel
Ple municipal el 18 de juliol passat.
Són 22.870 homes i 23.752 dones.

Campanya publicitària de
l’Observatori de les Dones

L’Observatori de les Dones en els
mitjans de comunicació  ha posat en
marxa aquest estiu una campanya
informativa i publicitària amb la qual ha
volgut contrarrestar la persistent
representació estereotipada de les
dones en els mitjans de comunicació.
Les dues falques publicitàries que han
format part d’aquesta campanya han
volgut fer reflexionar i que la gent
analitzi amb esperit crític els enunciats
i les proposicions llançats des de la
publicitat.

Recasens, en un acte recent



FESTA MAJOR

| EL PONT D’ESPLUGUES
157 | setembre de 2007

10

Les entitats tornaran a dur el pes de la
Festa Major i les activitats que organitzaran di-
rectament, comptant amb el suport de l’Ajunta-
ment, posaran color i donaran caliu a la ciutat,
no només del 20 al 23 de setembre, sinó pràcti-
cament tot el mes. El cap de setmana del 15 i el
16 de setembre es presenta com una mena de
tast, amb activitats a la plaça Macael —festival
de balls regionals, organitzat pel CCA Pl. Ma -
cael—; al carrer Jacint Verdaguer —els veïns
d’aquesta via celebren el seu 25è sopar al ca-
rrer i també faran una festa infantil—  i a la seu
de l’ACAE, que farà un festival flamenc. El Casal
de Cultura Robert Brillas acollirà, a més, les V
Jornades de Sensibilització envers les Persones
amb Discapacitat, organitzades per les entitats
que treballen en l’àmbit de les persones amb
discapacitat psíquica, com AIDED o les funda-
cions Proa i Finestrelles, el diumenge 16 al
matí.

L’esclat de la festa serà del 20 al 23, des
del pregó fins al festival pirotècnic. L’obertura
de la Festa la marcarà el seguici del pregó, des
del Casal de Cultura Robert Brillas fins a la casa

consistorial. Hi participaran les colles de dia-
bles infantils Boiets Esquitxafocs i Toc de Foc La
Bòbila, Ball de Diables d’Esplugues, les colles
de Geganters, de Bastoners, de Castellers i dels
Tres Tombs, el grup de percussió Atabalats,
l’Esbart Vila d’Esplugues, TiC Espluga Viva i
l’Esborrany. Després del pregó, La Fal·lera serà
el protagonista de la tornada des de la plaça
Santa Magdalena fins al Casal de Cultura.

El dia 21, sant Mateu, patró d’Esplugues,
la Secció Sardanista de L’Avenç organitzarà una
ballada, i Boc de Biterna farà un correfoc de
commemoració del seu desè aniversari, entre
el Casal de Cultura Robert Brillas i el parc Pou
d’en Fèlix. 

Els dos grans dies de la Festa Major i, per
tant, amb més activitat per part de les entitats
seran el dissabte 22 i el diumenge 23 de setem-
bre. Amics del Ferrocarril i la Colla dels Tres
Tombs promouran dues activitats on serà pos-
sible pujar a un tren de vapor, a un poni o a una
tartana, respectivament. Serà a la plaça
Catalunya i al parc Pou d’en Fèlix, durant tot el
cap de setmana. L’Associació de Dones de La

Les associacions i entitats de la
bona part dels actes de la Festa
El programa de la Festa
Major d’Esplugues inclou
més d’un centenar
d’actes de tot tipus, una
part molt important dels
quals portaran el segell
de les associacions i
entitats ciutadanes

Una Festa Infantil acompanyarà la realització del Sopar
del carrer de L’Avenç, que commemora el 25è aniversari

Els
Cargolins
comptaran amb
unc convidats
de luxe: els in-
tegrants de la
Colla Joves de
Valls

IMATGES D’ARXIU
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Plana organitzarà,  el matí del 22 de setembre
al Casal de Cultura, la Trobada de Puntaires,
amb la participació d’expertes en la tècnica dels
boixets d’Esplugues i d’altres ciutats catalanes.

La Colla de Bastoners organitzarà la dot-
zena edició de la Diada Bastonera, a què estan
convidades les entitats de La Palma de Cervelló,
Terrassa i Sant Cugat (dissabte, 21, a partir de
les 5 de la tarda). Pràcticament a la mateixa
hora, hi haurà la prediada castellera, a la zona
de vianants del carrer Àngel Guimerà, amb la
presència de les colles de la Sagrada Família i
Jove de l’Hospitalet. I a partir de les 7, el Centro
Aragonés de Esplugues farà un festival de jotes,
a la rambla Verge de la Mercè.

La del 22 de setembre serà la Nit del Foc,
organitzada per Boiets Esquitxafocs, Toc de Foc
La Bòbila i Ball de Diables d’Esplugues. Co  -
men çarà amb la lectura dels versots i continua-
rà amb un correfoc infantil (9.30 de la nit), una
tabalada i un correfoc d’adults. 

Coincidint en horari amb aquest esclat de
foc i de llum, la Coral La Coloma organitzarà el
concert de Festa Major, amb la pròpia coral de

Les entitats de cultura
popular catalana
protagonitzaran el seguici
del pregó, el dijous 20 a la
nit, des del Casal fins 
a l’Ajuntament

l’entitat i el cor d’adults de l’Escola Municipal de
Música d’Esplugues (a partir de les 9 de la nit, a
la parròquia de Sant Mateu). I a les 11 de la nit,
la Penya Barcelonista de L’Avenç farà un ball po-
pular, al parc Pou d’en Fèlix, que comptarà
també amb una demostració de balls de saló, a
càrrec de l’AC Espluball.

La Colla de Geganters d’Esplugues orga-
nitzarà les matinades amb què la ciutat es des-
pertarà el darrer dia oficial de la Festa. Més
tard, La Coloma celebrarà la trentena edició del
Concurs de Menjadors de Mongetes amb Bo -
tifarra, a la pista de L’Avenç (10 matí). Un altre
concurs gastronòmic, d’elaboració de truites,
es farà al recinte de la calle de las migas de la
seu de l’Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues, a la mateixa hora (10 del matí). I els
Cargolins realitzaran, a partir de les 12 del mig-
dia, a la plaça Santa Magdalena, la Diada Cas -
tellera, amb la presència com a convidats de la
Colla Joves de Valls i els Caste llers de Cornellà.  

El Centre Cultural L’Avenç, que també
haurà organitzat la representació de Rubianes
solamente, la nit de dijous, després del pregó,

farà altres aportacions a la Festa Major: una
Antologia de la sarsuela (dia 23, a les 6 de la
tarda, a la sala Joan Brillas i Vilà)  i l’espectacle
musical Broadwest Films, a càrrec de la com-
panyia Filagarsa (dia 30, a les 7 de la tarda).

Tornant al que seran els últims actes de
la Festa, la plaça Catalunya acollirà, successi-
vament, un festival de jotes i una actuació del
Centro Extremeño Muñoz Torrero (dia 23, a les
6.30  de la tarda i a les 8 del vespre), i al parc Pou
d’en Fèlix hi haurà la gran ballada de Festa
Major de l’Esbart Vila d’Esplugues, amb l’estre-
na de l’espectacle Va de contrast (7.30 del ves-
pre). El grup de percussió Atabalats organitzarà
un concert de percussió que es farà després de
l’espectacle pirotècnic (10.30 de la nit, plaça
Catalunya). Els últims actes post-Festa seran la
Caminada Popular a Sant Pere Màrtir (diumen-
ge 30 de setembre, a les 9 del matí, sortida des
de la plaça Mireia) i la fira al carrer que organit-
zarà el Cercle Artístic d’Esplugues a la zona de
vianants del carrer Àngel Guimerà. 

a ciutat organitzaran
ta Major

El Sopar al Carrer de
Jacint Verdaguer celebra
el 25è aniversari i el
Concurs de Menjadors de
Mongetes amb Botifarra,
la 30a edició

Tampoc no hi faltaran la
Trobada de Puntaires, 
la Diada Bastonera, 
el Festival de Dansa de
l’Esbart, el Concurs 
de Truites, la Nit de Foc 
o els balls populars

L’Associació d’Amics del
Ferrocarril tornarà a convidar els
infants a pujar a un tren de vapor
viu, al carrer Àngel Guimerà
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CALENDARI 
DEL CONTRIBUENT

2007

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Del 3 de setembre al 5 de novembre   

Impost sobre béns immobles 
(rebuts domiciliats-fracció 3)
1 d’octubre

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)

Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2007,

va acordar aprovar inicialment, amb condicions, Projecte

d’Urbanització complementari de l’illa delimitada per l’Av. de

Cornellà núm. 123-125, carrer Francesc Layret núm. 2-14, carrer

Serra del Montsec núm. 58-60, i pça. Joan Tomàs i Pere, d’aquesta

població, promogut  per la societat CONSTRUCCIONES JUVALLI

SLU, amb un pressupost general de 241.188,39 ¤.

En compliment del que determina la legislació vigent, el pro-

jecte i l'acord són sotmesos a informació pública pel termini d’un

mes, del qual quedarà exclòs el mes d’agost, a comptar des del dia

següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la

Província, a fi i efecte que dins del referit termini i en hores hàbils

d'oficina, pugui ser examinat per tots aquells que es considerin in-

teressats i deduir les reclamacions adients.

Esplugues de Llobregat, 24 de juliol de 2007

Anunci
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 18 de juliol de

2007, va acordar considerar oportuna, necessària i beneficiosa pels

interessos del municipi d’Esplugues de Llobregat,  el desglossa-

ment del sector de l’entorn del carrer Montserrat de  la modificació

puntual del Pla General Metropolità en el sector del casc antic i

plaça Santa Magdalena, d’aquesta població, aprovada inicialment

en el seu dia.

Així mateix, va considerar oportuna, necessària i beneficiosa

pels interessos del municipi d’Esplugues de Llobregat, la modifica-

ció puntual del PGM de l’entorn del carrer Montserrat, entenent que

s’ha conclòs el tràmit d’exposició dels criteris previs i, en conse-

qüència, aprovar inicialment el projecte esmentat. 

En compliment del que determina la legislació vigent, el pro-

jecte, l'acord i el conveni són sotmesos a informació pública pel ter-

mini d’un mes, del qual quedarà exclòs el mes d’agost, a comptar

des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí

Oficial de la Província, a fi i efecte que dins del referit termini i en

hores hàbils d'oficina, pugui ser examinat per tots aquells que es

considerin interessats i deduir les reclamacions adients.

Esplugues de Llobregat, 24 de juliol de 2007

L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES INFORMA
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La Fiesta Mayor canta y baila
La música no dejará de sonar en nuestras calles
durante todos los días de las fiestas de Sant Mateu

La Fiesta Mayor es diversión, es música, es
baile. Y durante los días de celebración, las ac-
tuaciones en directo se sucederán en diferen-
tes puntos de la ciudad y con estilos muy di-
versos. Además de las actuaciones estelares
de Antonio Orozco, Els Pets o Los Sírex, hay
citas muy recomendables. 

Como en toda buena Fiesta Mayor, se
sucederán los bailes populares, con las or-
questas Taxman (jueves 20, 11 de la noche,
parque Pou d’en Fèlix) y Constellation (sábado
22, 11 de la noche, Pou d’en Fèlix), el grupo
Harmonikando (sábado 22, 10.30 de la noche,
jardines de Can Tinturé) y la Cobla Principal de
la Bisbal (viernes, 21, 12 de la noche, rambla
del Carme). Esta Cobla realizará otro concier-
to, el mismo día, por la tarde, también en la
rambla del Carme.

Conciertos en directo
La música coral tendrá una doble cita: La

Coloma organizará un concierto en el que in-
tervendrá, también, la coral de la Escuela
Municipal de Música de Esplugues (sábado 22,
9 de la noche, parroquia de Sant Mateu). Y
Espaiart organiza La Suite de Mary Poppins,
con la actuación de las corales Musicorum y
Joves Musicorum de Esplugues y Desconcert,
de Castellar del Vallès (domingo 23, 6.30  de la
tarde, CEIP Isidre Martí). Las habaneras llega-

rán de la mano del grupo Veles i vents (jueves
20, 10.30 de la noche, rambla del Carme) y la
ballada de sardanas de Sant Mateu serán
amenizadas por La Principal del Llobregat
(viernes 21, 7 de la tarde, parque Onze de
Setembre).  Otras actuaciones en directo serán
las de la orquesta Mitjanit (jueves 20, 12 de la
noche, parque de las Tres Esplugues) y de la
banda de la Escuela Municipal de Música (do-
mingo 23, 12 del mediodía, rambla del Carme)
Las formaciones que intervendrán en los con-
ciertos previstos el viernes 21 en el parque de
las Tres Esplugues (11 de la noche) y en la
rambla Verge de la Mercè, reservado a grupos
locales, aún no se habían concretado al cierre
de esta edición. También habrá una discoteca
móvil (sábado 22, 12.30 de la noche, pl. Cata-
lunya) y dos conciertos vermut, en  los jardines
del Casal (sábado 22, 12 mediodía) y en la ram-
bla del Carme (domingo 23, 1 de la tarde).

En la Sala Joan Brillas del Centre
Cultural L’Avenç se podrán ver dos espectácu-
los musicales: una antología de la Zarzuela
(domingo 23, 6 de la tarde) y el Broadwest
Films, a cargo de la compañía Filagarsa. Y a
medio camino entre el deporte y la música,
habrá una sesión de batuka con Jose Expósito,
coreógrafo de Operación Triunfo (sábado 22, 8
de la tarde, pl. Catalunya). 

Dos sesiones de cine 
al aire libre

Durante la Fiesta Mayor habrá
dos sesiones de cine al aire libre, con
la proyección de Diarios de
motocicleta, con la que Jorge Drexler
obtuvo el Óscar a la mejor canción
(jueves 20, 11 de la noche, Poliesportiu
les Moreres) y Harry Potter y la Orden
del Fénix (viernes 21, 10  de la noche,
Pol. Les Moreres). Ambas sesiones
son organizadas por el Cine Club
Imatge 74 de L’Avenç.

Se celebrarán diversos
espectáculos para las
familias

El público familiar es el
destinatario de algunas actividades. El
viernes 21 habrá una actuación de la
compañía Las sal del mar (jardines de
Can Tinturé, 12 del mediodía), otra de
payasos y malabaristas (jardines del
Casal de Cultura, 6 de la tarde) y un
espectáculo con la compañía Sona
que trona y su obra  Llamps, trons i
ventades. El sábado 22 actuarán las
compañías Viri-Virom, con Historietas
musicales (calle Les Piles, 12 del
mediodía), y + Tumácat (calle Les
Piles, 6.30 de la tarde).

Quinta edición del
Festival de Títeres y
Máscaras de Esplugues

El Festival de Títeres y Máscaras
de Esplugues, que organiza Balkiber
Associació Cultural, cumple su quinta
edición. Se celebrará los días 23, 29 y
30. Incluirá talleres infantiles de
títeres, malabares y maquillaje ,
representaciones de marionetas, con
Teatre de l’Estenedor y  las compañías
Berta y Carla y Matemàtiques,  un
concierto de los miembros de la
Escuela Municipal de Olesa de
Montserrat, un espectáculo itinerante
de circo y música, y, el último día, el
Quòrum de les cultures, un acto en el
que se proyectarán películas
etnográficas de los Balcanes y se
realizará un concierto de música
tradicional balcánica, catalana y de
otros países del mundo.

No faltarán los
bailes y las actuacio-
nes en directo du-
rante la Fiesta Mayor

IMATGE D’ARXIU
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Esplugues torna a celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura, seguint la convocatòria internacional. Tindrà lloc a partir del 22
de setembre (Dia Europeu sense Cotxes)  i arribarà fins al 30 del mateix
mes, amb un seguit d’activitats que tenen com a objectiu fer reflexionar
sobre els efectes negatius que l’ús innecessari del cotxe provoca sobre
el medi ambient, la mobilitat i la seguretat de les persones. També vol
recordar els aspectes relacionats amb l’accessibilitat de totes les perso-
nes d’Esplugues i fer real el lema que identifica la Setmana de la
Mobilitat d’aquest any: Els carrers per a tothom.

La celebració del Dia Europeu sense Cotxes serà, precisament, l’i-
nici de la Setmana. La rambla Àngel Guimerà es tallarà parcialment al
trànsit i es repartiran obsequis al·lusius a la mobilitat, fins a exhaurir
existències. La Marxa Accessible d’Educació Viària (diumenge, 23) serà
la primera de les dues passejades amb bicicleta previstes. L’ús de la bi-
cicleta, del transport públic i dels programes de compartir cotxe i apar-
cament seran motiu d’una gimcana per a escolars (dilluns, 24), d’una
campanya promocional a l’Esplubús i als busos de barri (dimarts, 25 i
dijous, 27) i d’una entrevista a Esplugues TV (dimecres, 26).

La Setmana de la Mobilitat
vol fer reflexionar sobre els
efectes de l’ús del cotxe
Se celebra del 22 al 30 de setembre,
seguint una convocatòria europea

Els actes finals seran l’espectacle de Karoli, l’home roda (diven-
dres 28), la realització d’un collage de sensibilització, promogut per
AIDED en favor de les persones amb discapacitat, (dissabte 29) i dues
convocatòries populars: la Caminada a Sant Pere Màrtir, organitzada
pel Grup d’Estudis i el Centre Excursionista d’Esplugues (diumenge 30,
a partir de les 9 del matí) i la passejada urbana amb bicicleta, entre
l’Hospitalet i Sant Feliu, passant per Esplugues, Sant Just, Cornellà i
Sant Joan Despí. Aquesta activitat de cloenda començarà a les 10 del
matí i es preveu que s’acabà cap a les 12. 

Paral·lelament, hi haurà l’exposició Art i mobilitat, del 24 al 28 de
setembre, al Centre Sociocultural Molí-Cadí, i la campanya de control de
contaminació acústica produïda per vehicles de dues rodes, també del
24 al 28 de setembre, amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Festa Major a La Miranda 
el 29 i el 30 de setembre

El barri de La Miranda celebrarà els dies 29 i 30 de setembre la
seva Festa Major. El programa d’activitats inclou fins a set propos-
tes diferents, concentrades entre el dissabte a la tarda i el diumen-
ge al matí i migdia. L’obertura serà a partir de les 5 de la tarda,
amb un festival infantil amb tallers i xocolatada. Ja a la nit, hi haurà
un correfoc, a càrrec de la Colla de Diables Infantils Boiets
Esquitxafocs (9 del vespre), un sopar de germanor (10 de la nit) i
un ball amb orquestra. Els actes de diumenge seran un concurs
infantil de plàstica i la ja tradicional paella gegant, per donar pas
al ball de final de festa. Tots els actes es portaran a terme a la zona
de lleure ubicada a la confluència de l’avinguda de La Miranda amb
el carrer Jaume Balmes i seran organitzats per l’Associació de
Veïns de La Miranda. 

Se celebren les Jornades de
sensibització envers les
persones amb discapacitat

El Casal de Cultura Robert Brillas acollirà el matí del 16 de se-
tembre les V Jornades de sensibilització sobre la integració de les
persones amb discapacitat. Inclouran la realització d’un circuit i
altres activitats de sensibilització, una demostració de boccia i ta-
llers lúdics, jocs adaptats, maquillatge i màgia per  als més petits.
Les jornades, a més, comptaran amb les actuacions de la Colla de
Geganters, de l’Esbart Vila d’Esplugues, d’Amics del Ball de La
Plana, de l’Asociación Cultural Andaluza i del grup de percussió
Atabalats, que intervindran entre les 11.30 del matí i la 1 del mig-
dia, hora en què es podrà veure l’espectacle infantil dels Pallassos
Bitxicleta i de Ferran el Màgic. Les jornades són organitzades per
les entitats que treballen per la integració de les persones disca-
pacitades (AIDED, Esplugues sense Barreres, Fundació
Finestrelles, Club Esportiu Endavant, Fundació privada Proa,
Associació pro-disminuïts psíquics Proa, Federació ECOM, Llar
residència per a disminuïts psíquics de Can Vidalet i Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet. 

Les entitats de cultura
popular catalana faran una
cercavila de Festa Major

Una de les grans novetats de la Festa Major d’enbguany és la
celebració d’una cercavia de Festa Major, que començarà a les 6 de
la tarda de la Biblioteca Pare Miquel i farà un recorregut per ca-
rrers del Gall, el Centre i La Plana. La demostració final de balls
serà al parc Pou d’en Fèlix. Hi participaran Ball de Diables
d’Esplugues, Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, Colla
de Geganters d’Esplugues, Colla de Capgrossos, Ball de Cavallets
de Sant Felñiu de Llobregat, Colla de Bastoners de La Palma de
Cervelló, Colla de Bastoners de terrassa, Colla de Bastoners de
Sant Cugat, Colla de Bastoners d’Esplugues, Moixiganga de
Cerdanyola, Colla de Castellers d’Esplugues i Colla dels Tres
Tombs d’Esplugues.  L’acte serà organitzat per l’anomenada
Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular.
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El Museu Can Tinturé acull una
mostra que recorda els vincles
entre Esplugues i el motociclisme
L’exposició ‘Com una moto!’ commemora el cinquantè
aniversari del Moto Club Esplugues

El Museu Can Tinturé acollirà des del 20
de setembre fins al 16 de març l’exposició Com
una moto. 50 anys de motociclisme a Esplu -
gues, amb motiu de la celebració dels 50 anys
del Moto Club de la nostra ciutat. La mostra ex-
plicarà la vinculació de la nostra ciutat amb el
món del motociclisme. S’hi podran veure imat-
ges, trofeus, maquetes i motos antigues que
aproparan les persones visitants a la història de
la fàbrica Montesa, la Penya Patinet, el Moto
Club i les curses i campionats que es van cele-
brar al nostre municipi. Amb l’organització d’a-
questa mostra es vol reivindicar una part de la
memoria històrica i industrial de la ciutat i un
aspecte cabdal de la seva identitat.

Esplugues va estar molt vinculada al món
del motociclisme durant tota la segona meitat
del segle XX. Cal recordar la Penya Motorista
Pati net, el Moto Club Esplugues, que enguany
celebra els seus 50 anys amb aquesta denomi-
nació, i la fàbrica de motocicletes Montesa, que
va estar al municipi des de 1963. A més, durant
molts anys, la ciutat va acollir curses de moto-
cross, al circuit de Finestrelles, i de velocitat, a
la zona de la Fontsanta, i algun corredor d’aquí,
com Albert Ribó, va competir internacional-
ment.

Els responsables del Museu confien que
l’exposició, pel seu atractiu, atraurà molts visi-
tants, cosa que permetrà donar a conéixer els
vincles d’Esplugues amb el món de la moto i

també, la resta de continguts de Can Tinturé, un
equipament que té com a principal vocació la di-
fusió del nostre llegat ceramista. Per elaborar
l’exposició, s’ha comptat amb la col·laboració
de socis del Moto Club i dels antics propietaris
de la fàbrica Montesa. A més, es podrà disposar
d’objectes i de documentació escrita i gràfica
conservats tant a la Montesa com a l’Arxiu
Munici pal d’Esplugues i en el fons documental
del Mo to Club.

L’exposició es podrà veure de dimarts a
diumenge, de 10 a 14 hores, i els dimecres i els
dissabtes de 16.30 a 20 hores. Els dissabtes,
l’entrada serà gratuïta.

Sortida del Motocròs d’Esplugues de l’any 1970

Canvis a l’Arxiu Municipal
d’Esplugues

L’Arxiu Municipal d’Esplugues,
ubicat al Casal de Cultura Robert
Brillas, ha experimentat alguns canvis
en la seva organització que faciliten tant
la tasca dels seus professionals com la
recerca d’aquelles persones que el
vulguin consultar. Coincideixen en el
temps amb un relleu en la direcció
d’aquest servei municipal, ja que a
Roser Vilardell, nomenada directora de
Patrimoni de l’Ajuntament d’Esplugues,
l’ha substituida Marta de Planell, que
és la nova arxivera municipal.

Esplugues participa a 
la Fira de l’Alcora

Esplugues ha estat present a la
tercera edició de la fira de ceràmica
ArtAlcora que el municipi de l’Alcora
(Castelló) va celebrar els dies 16, 17 i 18
d’agost. Esplugues hi va aportar una
exposició, un recull de catorze obres
premiades en diverses edicions de la
Biennal de Ceràmica d’Esplugues
Angelina Alós, que l’Ajuntament
organitza des de 1986, i un audiovisual
que recollia imatges de totes les obres
premiades en les catorze edicions
celebrades fins ara.

Xerrada del Dr. Buqueras
sobre la prevenció 
de l’alcoholisme

El Dr. Xavier Buqueras,
responsable del Centre de Tractament
de Toxicomanies, va pronunciar el 26
de juliol passat la conferència
Avaluació de 25 anys de treball
preventiu entorn a la malaltia
alcohòlica, organitzada per Alcohòlics
Rehabilitats d’Esplugues. 

El Museu, tancat fins al 20 
de setembre

Amb motiu del muntatge de l’expo-
sició Com una moto. 50 anys de motoci-
clisme a Esplugues, el Museu Can
Tinturé, que ha estat tancat per vacances
tot el mes d’agost, no obrirà les seves
portes fins al dia de la inauguració de la
mostra motociclista, el dijous 20  de se-
tembre, a les 7 de la tarda.
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Comienzan las
obras del plan
Porta BCN

Esta actuación urbanística
permitirá adecuar una zona
de 40 hectáreas, situada entre
los barrios de Finestrelles,
Ciutat Diagonal y Can Vidalet.
La mitad de esta superfície
será zona verde

Las obras del plan urbanístico Porta BCN
se iniciaron a principios del pasado mes de
agosto. Impulsado por el grupo inmobiliario
Sacresa y el Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat, Porta BCN comporta la transforma-
ción de una gran zona de 40 hectáreas de su-
perficie, situada entre los barrios de Finestre-
lles, Ciutat Diagonal y Can Vidalet, junto a los lí-
mites con Barcelona y l’Hospitalet. Es un espa-
cio hasta ahora no urbanizado, ubicado en la
puerta de entrada a Barcelona por la avenida
Diagonal –de aquí el nombre de Porta BCN-.

Viviendas públicas
El plan Porta BCN prevé construir 709 vi-

viendas. 125 serán de promoción municipal, que
se construirán en el sector de Ca n’Oliveres
(sector sur), junto a  la calle Laureà Miró, y están
incluidas en el Plan municipal de vivienda
d’Esplugues 2007-2011. El  resto de pisos de
Porta BCN (584) serán de promoción privada.
517 serán plurifamiliares (edificios de más de
una viviendas) y 67 unifamiliares. El Plan inclu-

ye también la creación de un parque empresa-
rial de oficinas, un centro comercial y de ocio y
de dos hoteles.

Parque de oficinas 
El Parque de Innovación Empresarial

(PIE), que ocupará 90.000 m2 de oficinas en el
lado montaña de la autopista B-23, prevé dos
torres de diseño vanguardista diseñadas por el
prestigioso arquitecto Ricard Bofill. El PIE per-
mitirá acoger a una amplia gama de empresas,
que podrían crear unos 6.000 puestos de traba-
jo directos. El parque se centrará en actividades
económicas relacionadas con la cultura, la
salud, los servicios a las personas y  la investi-
gación científica.

Ricard Bofill apunta que “el Parque Em-
presarial está proyectado en dos zonas, unidas
por encima de la avenida Ahrensburg por un
puente. En el lado sur, cerca de la autopista, se
edificarán dos torres de 23 plantas, concebidas
como dos volúmenes esculturales, que consti-
tuirán el punto álgido del proyecto”. 

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz,
considera básico que el Plan Porta BCN se base
en el desarrollo urbanístico sostenible. “El res-
peto por el medio ambiente y el uso racional del
territorio son prioridades de primer orden para
el Ayuntamiento. Por eso, hemos conseguido
que la ciudad gane una nueva zona verde que
ocupará unas 20 hectáreas, más de la mitad del
sector Porta BCN,  y que las empresas eléctri-
cas soterren las grandes torres de alta tensión,
que durante décadas han causado un impacto
visual negativo”. 

Imagen virtual de uno
de los hoteles que se
construirán, cedida por
Inmobiliaria Sacresa

Un proyecto básico para el
desarrollo de la ciudad

La alcaldesa de Esplugues, Pilar
Díaz, explica que “el proyecto Porta BCN
da respuesta a diversas necesidades de
nuestra ciudad, como el soterramiento de
las torres eléctricas de alta tensión, la me-
jora del transporte público con la llegada
del metro y de los Ferrocarriles de la Ge -
ne ralitat, la construcción de nuevas vivien-
das públicas y la preservación del entor-
no, con la adecuación de corredores ver-
des que permitirán el acceso de la ciuda-
danía, más cómodamente, desde esta zo -
na de la ciudad al parque de Collserola pa -
ra disfrutar de nuestra montaña, tanto a
pie como en bicicleta”.  Pilar Díaz destaca
la creación del Parque de Innovación Em -
presarial, “una apuesta importante que
contribuirá a impulsar la economía local y
creará unos 6.000 puestos de trabajo.”

La alcaldesa opina que “toda la po-
blación de Esplugues se verá beneficiada
directamente por el Plan Porta BCN, ya
que nos permitirá reequilibrar el territo-
rio municipal, cohesionar urbanística-
mente una gran zona hasta ahora poco in-
tegrada en la trama urbana, mejorar los
accesos a Barcelona, a la autopista B-23 y
a la Ronda de Dalt y, por tanto, mejorar el
bienestar del conjunto de la ciudadanía.” 
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Les obres de reurbanització del carrer Anselm Clavé, entre la
plaça Sant Lluís i el pas del Sucre, es portaran a terme a partir del mes
d’octubre. L’adequació d’aquesta important via del barri de Can Clota in-
clou la substitució del clavegueram existent per un de nou i la renovació
del paviment, de l’enllumenat públic, de l’arbrat i d’altres elements de la
via pública (bancs, papereres...). També s’eixamplaran i adaptaran les
voreres i s’incorporarà un carril bici, que formarà part de la futura ronda
verda de Barcelona. La ronda verda és una via que permetrà recórrer,
amb bicicleta i seguint un camí exclusiu, diferents municipis de l’Àrea
Metropolitana.

La reurbanització del carrer Anselm Clavé forma part del projecte
de reforma integral del barri de Can Clota, que s’acabarà amb aquesta
actuació. Abans ja s’havien adequat els carrers Oriol, Esport, Lleialtat,
Miramar, Constància, Sant Josep i La Pau, el passatge Sant Joaquim i la
plaça Sant Lluís. La Generalitat de Catalunya, a través del Pla únic 
d’obres i serveis, ha finançat les diferents fases d’aquest projecte de 
reforma. 

La reurbanització del carrer
Anselm Clavé començarà
durant el mes d’octubre

L’adequació d’aquesta via completa 
la reforma integral de Can Clota

El projecte de reforma d’aquest carrer
inclou la instal·lació d’un carril bici, 
que formarà part de la futura ronda
verda de Barcelona

S’inicien les obres per
construir el Centre de
Recursos per a Dones 
Estarà ubicat a la Casa Pons 
(Villa Pepita) als jardins Pons i Termes

El nou equipament contribuirà a corregir
les desigualtats de gènere i garantir la
igualtat entre dones i homes. S’espera
que estarà obert abans de final d’any

Les obres de construcció del Centre  d’Informació i Recursos per a
Dones han començat aquest mes de setembre. L’Ajuntament habilitarà
aquest nou servei a la Casa Pons (Villa Pepita), situada a l’avinguda de
Cornellà, número 66, dins del recinte dels jardins Pons i Termes. Les
obres es duran a terme en dues fases. La primera, que és la que s’està
duent a terme ara, afecta la planta baixa de l’equipament i s’acabarà el
mes de novembre. Posteriorment, es condicionarà la resta de l’immoble,
que està inclòs en el Catàleg d’edificacions històricoartístiques i con-
junts paisatgístics. La creació del  Centre d’Informació i de Recursos per
a Dones  té com a finalitat corregir les desigualtats de gènere i garantir
la igualtat entre dones i homes. Serà un servei dirigit a totes les dones
de la ciutat, amb els objectius d’impulsar les polítiques de gènere en
l’àmbit municipal; potenciar la participació de les dones en la definició i
construcció de la realitat social; donar suport a les associacions de dones
del municipi, i potenciar el Consell Municipal de les Dones i les seves
propostes i acti vitats.

Entre les funcions del centre, cal destacar que informarà i asses-
sorarà sobre activitats, serveis i recursos; oferirà serveis d’assessora-
ment jurídic i psicològic; facilitarà circuits, recursos, formació i prevenció
a dones que pateixen violència de gènere; conscienciarà i avançarà en el
desenvolupament personal i millora de la qualitat de vida des d’una pers-
pectiva de gènere; potenciarà l’associacionisme femení i promourà cam-
panyes de sensibilització dirigides al conjunt de la població. 
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Comencen les obres de la
residència de gent gran ‘La Mallola’

La Fundació Privada Casal dels Avis inicia
aquest mes de setembre les obres de construc-
ció de la residència de gent gran La Mallola.
L’equipament s’està edificant en un solar ubicat
a l’avinguda Lluís Companys, cantonada carrer
del Raval, de la nostra ciutat. La construcció de
l’equipament és fruit de la col·laboració entre
l’Ajuntament, que ha cedit el terreny, la Fun-
dació Fèlix Llobet i Nicolau, que finançarà l’o-
bra, i la Generalitat de Catalunya, que aporta un
ajut per a les places assistides i participarà en
les despeses de l’equipament.

Aquest centre geriàtric comptarà amb
106 places, gairebé totes en habitacions indivi-
duals, distribuïdes en dues plantes. 53 seran
places assistides i les altres 53, de llar residèn-
cia. També es destinaran uns espais per acollir
35 persones en règim d’estada diürna. 

L’edifici que acollirà la residència La
Mallola constarà de quatre plantes. En el sote-
rrani hi haurà serveis com perruqueria, podolo-

gia i bugaderia per als usuaris, a més d’altres
serveis per al personal i una entrada coberta
per a ambulàncies, taxis o cotxes que recullin o
deixin persones residents de salut delicada.
També hi haurà una sala d’actes, amb capacitat

per a 150 persones. A la planta baixa es troba-
ran el menjador, l’espai per a centre de dia,  la
recepció i diferents sales (de jocs, d’informàtica,
de manualitats, de motricitat i fisioteràpia, per a
reunios), a més dels despatxos de direcció i al-
tres dependències de caire intern. A les plantes
primera i segona hi haurà les habitacions, 53 en
cadascuna. Totes seran individuales, excepte
tres a cada planta, per a dues persones. Les
dues plantes comptaran amb zona de llar resi-
dència i de residència assistida. Aquesta darre-
ra té dues particularitats, les mesures de segu-
retat per impedir que cap resident amb demèn-
cia pugui escapar-se i l’existència d’un menja-
dor específic, per a les persones que, pel seu
estat, no es puguin desplaçar fins al menjador
general. A cada planta hi haurà una sala d’estar
per a les possibles visites. Tot l’edifici, que esta-
rà envoltat de diferents zones enjardinades, s’ha
dissenyat per assegurar la comoditat i el benes-
tar de les persones usuàries.  

La Fundació Privada Casal
dels Avis promou
l’equipament, que és fruit
de la col·laboració entre
l’Ajuntament, la Fundació
Fèlix Llobet i la
Generalitat de Catalunya.
Comptarà amb 106 places
i un centre de dia

Imatge virtual que recrea la futura residència, que es construeix en uns terrenys al carrer Lluís Companys

IMATGE CEDIDA PER CONSTRUCCIÓ I CONTROL M. ROIG I ASS. S.L.
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L’Ajuntament aporta
documents i peces a una
mostra a Amsterdam 
Formaran part de l’exposició ‘Barcelona 1900’ al
Museu Van Gogh de la capital holandesa

L’Ajuntament d’Esplugues ha cedit una
desena de dibuixos, objectes ceràmics i altres
elements procedents dels seus diferents fons
artístics per a una exposició que el Museu Van
Gogh d’Amsterdam acollirà del 21 de setem-
bre d’enguany fins al 20 de gener de 2008. Es
tracta d’una mostra sobre la Barcelona de co-
mençament del segle XX. És una exposició que

“La presència  d’aquests elements a l’ex-
posició a la capital d’Holanda ha de ser un
motiu de satisfacció per al conjunt de la ciutat i
una manera més de donar a conèixer als
amants de la cerámica i del modernisme el
nostre llegat ceramista” ha explicat el primer
tinent d’alcaldia de l’Ajuntament d’Esplugues,
Enric Giner.  

El material cedit deixa
palesa la importància del
llegat patrimonial de la
nostra ciutat 

Lliurament dels premis del
Saló Estatal de Fotografia
‘El Pont d’Esplugues’

El lliurament dels premis
corresponents al X Saló Estatal de
Fotografia El Pont d’Esplugues, convocat
per l’Ajuntament, es va fer el 5 de
setembre passat, segons estava previst
en el tancament d’aquesta edició.
Enguany, s’han lliurat quatre premis en la
categoria de tema lliure i un altre en la
reservada a imatges d’Esplugues. Els
guanyadors van ser, per aquest ordre,
Miguel Parreño, de Barcelona (Premi
d’honor, tema lliure), Miquel Viñas, de
Molins de Rei (1r premi, tema lliure),
Miguel Miralles, de Barcelona (2n premi,
tema lliure), José Julián Ochoa, de San
Fernando, Cádiz (tercer premi, tema
lliure) i Muntsa Gisbert (premi únic, tema
Esplugues). Les imatges seleccionades
estan exposades al Casal de Cultura
Robert Brillas, fins al 16 de setembre.
Més informació, amb les imatges
guanyadores, a El Pont 158. 

Adhesió a l’Any Europeu
de la Igualtat
d’Oportunitats

El Ple municipal va aprovar el 18 de
juliol passat una moció amb què acorda
adherir-se a la proclamació del 2007 com
a Any Europeu de la Igualtat
d’Oportunitats, una iniciativa del
Parlament europeu per animar que les
polítiques municipals continuïn
promovent i potenciant línies de
sensibilització ciutadana en la lluita
contra les discriminacions múltiples i
apostar per una societat més
cohesionada. La moció la va presentar el
grup municipal del PSC i va comptar amb
el vot favorable de totes les formacions.

El Ple, contra el genocidi a
Ucraïna entre 1932 i 1933

Una moció conjunta de tots els
grups deixa palès el rebuig del Ple
municipal al genocidi perpetrat a Ucraïna
pel govern totalitari de Stalin entre 1932 i
1933, conegut com la gran fam artificial,
que va provocar la mort de més de 10
milions de persones. Enguany se celebra
el 75è aniversari d’aquella tragèdia.

Dos detalls d’una de les peces cedides al Museu Van Gogh holandès

està preparant conjuntament amb la Univer-
sitat de Barcelona l’eix conductor de la qual
serà la trajectòria artisticocultural de la ciutat,
posant un èmfasi especial en el contrast entre
les realitzacions, els somnis i la realitat. 

L’exposició té el propòsit de mostrar els
canvis culturals i artístics que va haver a la ca-
pital de Catalunya en el període comprès entre
1880 i 1909 i inclourà diverses obres d’art, di-
buixos, escultures, maquetes i arts aplicades i
decoratives, procedents de diversos museus
d’Espanya i alguns de l’estranger. En concret,
l’Ajuntament ha cedit tres elements del Fons
Lluís Brú —un copiador de factures i dos pro-
jectes, un d’un mosaic per a terra i un altre per
al mosaic de ploma de paó per a l’interior del
Palau de la Música Catalana—; dos dibuixos
que estan inclosos en el mateix fons documen-
tal de l’Arxiu Municipal —els projectes per al

trencadís del terrat del Palau Güell, d’un autor
desconegut, i de calc per al mosaic de la faça-
na principal d’un edifici per determinar—; uns
altres quatre elements procedents de la fàbri-
ca Pujol i Bausis —una rajola, un floró de ce-
rámica dos models de rajola en blanc i blau—,
i els quatre models de rajoles de revestiment
arquitectònic Les roses de Sant Pau. 
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L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i l’es-
cultor Xavier Corberó, han signat un conveni,
ratificat pel Ple municipal en la seva sessió or-
dinària del 18 de juliol passat, mitjançant el
qual l’artista cedirà a la ciutat d’Esplugues un
total de 25 obres realitzades per ell mateix
perquè siguin instal·lades en un espai o equi-
pament públic municipal, situat en el sector
històric de la població. La determinació de la
ubicació de les escultures correspondrà a

L’escultor Xavier Corberó cedeix 25
obres seves a la ciutat d’Esplugues

mero 100, les peces escultòriques originals
actualment instal·lades o en fase d’ins tal·lació
en l’anomenat Espai XC, que comp ta amb 50
peces escultòriques. La voluntat, manifestada
en l’acord, és que l’Espai XC pugui ser conegut
per la població en general, tot i que el sistema
de visites i el calendari no estan decidits. Un
altre compromís és que les finques i el conjunt
arquitectònic i escultòric, propietat de l’artista
a l’entorn del carrer Mont serrat, es mantin-

Les obres s’instal·laran en un espai públic ubicat al centre històric de la nostra
població. Corberó les lliurarà en un termini màxim de tres anys

Un artista de prestigi mundial
arrelat a Esplugues

Xavier Corberó va estudiar a l’Escola
Massana de Barcelona, un dels fundadors
de la qual fou el seu pare. Després d’un pe-
ríode d’estudis a Anglaterra, entre els anys
1955 i 1959, es traslladà a Nova York, on va
entrar en contacte amb els cercles surrea-
listes. L’any 1970 va començar a treballar a
Esplugues,  localitat on viu, i va crear el
Centre d’Activitats i Investigacions Artísti -

ques de Catalunya. Alterna l’activitat com
escultor i pintor amb les de dissenyador de
joies i decorador d’interiors. A Esplugues
ja podem gaudir d’obres seves al parc Pou
d’en Fèlix (Samurai), als jardins Pons i
Termes (Font Barcelona) i als jardins de
Can Tinturé (La família, a la fotografia).
“Que la ciutat pugui comptar amb un con-
junt escultòric de la magnitud acordada i
que la ciutadania pugui visitar l’Espai XC ha
de ser un motiu d’orgull per a Esplugues”
ha explicat el primer tinent d’alcaldia i re-
gidor de Patrimoni, Enric Giner. I ha afegit:
“no hi ha dubte que la consumació dels vin-
cles entre Xavier Corberó i la ciutat on ha
desenvolupat bona part de la seva trajec-
tòria professional ens donarà prestigi, tant
a nivell nacional com internacional, atesa
la importància d’aquest artista, un dels
més destacats del país de la segona meitat
del segle XX i l’inici del segle XXI”. 

l’Ajuntament d’Esplugues, tenint en compte el
criteri de l’autor, amb la intenció de crear un
conjunt escultòric únic i representatiu de l’o-
bra de l’artista, ofert per al gaudi general de la
ciutadania, tal com s’explica en el conveni.

Sistema de cessió
La cessió de deu de les obres serà sense

cap tipus de cost per al municipi, mentre que
de les altres quinze, el consistori només haurà
de sufragar-ne les despeses corresponents al
material  utilitzat per realitzar-les (pe dra ba-
sàltica) i d’instal·lació. El conveni marca un ter-
mini de tres anys per a la realització i lliura-
ment de les escultures a l’Ajuntament. 

En el conveni, Xavier Corberó també es
com promet a mantenir de forma permanent
al terme municipal d’Esplugues de Llobre gat i
a la seva ubicació actual, el carrer Església nú-

guin com a element singular, d’interès cultu-
ral, amb el caràcter i configuració actuals. Hi
ha la possibilitat, també expressada en el con-
veni, que el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya declari aquest recin-
te com un bé d’interès cultural de Catalunya,
en la categoria nacional o local. 

L’artista i l’Ajuntament han
acordat que el taller
professional de Corberó
es mantingui per sempre
a Esplugues i pugui ser
visitat pel públic 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i l’artista Xavier Corberó en el moment de rubricar el seu acord
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El mes de setembre marca l’inici 
de nombroses activitats educatives
Tant l’Ajuntament com algunes entitats de lleure, culturals o esportives posen a
l’abast de la població una important oferta educativa en el temps lliure

A les instal·lacions esportives és
possible practicar activitats físiques,
aquàtiques i de salut. Els amants de l’art
poden accedir als centres municipals de
música, ceràmica i pintura i dibuix

La població d’Esplugues té al seu abast una important oferta de
formació en el temps de lleure. Diferents equipaments públics i entitats
culturals, esportives i de lleure posen a disposició de la gent activitats di-
verses sota les premises de fer un bon ús del temps lliure de què dispo-
sem i que l’edat no ha de ser cap barrera per adquirir nous coneixements. 

L’esport és una de les principals aficions de la gent d’Esplugues. I
tant l’Ajuntament com les entitats de la nostra ciutat ofereixen a les per-
sones de qualsevol edat, des d’infants a gent gran, la possibilitat de fer
activitats aquàtiques (cursets de familiarització, adaptació, iniciació i per-
feccionament al medi aquàtic d’una manera lúdica i recreativa) activitats

físiques i de salut. Els més menuts tenen una altra opció, les escoles es-
portives de bàsquet, handbol, voleibol, natació, futbol sala, patinatge ar-
tístic, gimnàstica artística, atletisme, futbol, tennis i judo. Aquestes dues
últimes, a les instal·lacions de les escoles Folch i Torres, Can Vidalet i
Matilde Orduña, i al Gimnàs Judo Tao, són noves d’aquest curs.

Aprenentatges artístics, idiomes i escola d’adults
Els amants dels aprenentatges artístics poden optar per la pintura

i el dibuiix o la cerámica. Tant l’Escola Municipal de Ceràmica com el
Taller Municipal de Pintura i Dibuix organitzen cursos normalitzats (1r,
2n i 3r), en què l’assistent adquireix un coneixement ampli del vessant
artístic escollit, i  tallers monogràfics renovables cada trimestre. 

L’Escola Oficial d’Idiomes fa cursos d’anglès, francès, alemany i
italià, i l’Escola d’Adults té els nivells educatius d’alfabetització, neolec-
tors, certificat d’estudis primaris, graduat escolar en secundària, prepa-
ració de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, accés
a la universitat per a majors de 25 anys, castellà per a estrangers, inicia-
ciá a l’anglès, informàtica i balls de saló.  Pel que fa a la llengua catalana,
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el Servei Local de Català ofereix cursos per a tots els nivells: inicials, bà-
sics, elementals, intermedis, de suficiència, grups de conversa, tertúlies,
etc.

I la gent gran pot assistir als tallers de cultura general, literatura,
activitat física, teatre, memòria o informàtica que hi ha inclosos en el
Programa d’animació sociocultural, als diferents esplais i casals i a la re-
sidència Fèlix Llobet.  També les biblioteques Pare Miquel i La Bòbila i el
Museu Can Tinturé organitzen un seguit de propostes que compaginen la
formació i l’entreteniment. A les biblioteques hi fan L’hora del conte, ter-
túlies mensuals del club de lectura, xerrades i exposicions. A Can Tinturé,
primer museu monogràfic de rajola de mostra de l’Estat espanyol, hi
tenen una important oferta pedagògica, amb visites i tallers adreçats a
tots els nivells educatius, amb l’objectiu de donar a conèixer el Museu, el
seu fons i altres elements del patrimoni d’Esplugues, com l’antiga fàbri-
ca de ceràmica Pujol i Bausis.

Entitats de lleure
Les entitats de lleure també juguen un paper educatiu cabdal. A

Es plugues n’hi ha cinc (Espurnes, Espluga Viva, Pubilla Cases-Can Vi -
dalet, Sant Antoni-Santa Gemma i Sant Jordi), que segons els casos acti- vitats i ofereixen serveis per als infants, els joves i els adults, com ludote-

ca, escoltisme o tallers de diferents disciplines, des de l’alpinisme o el
rocòdrom fins a la gralla, el ball, la guitarra, la cuina o el teatre. A Es -
plugues hi ha altres entitats que organitzen cursos. Les associacions de
veïns o de dones juguen un paper molt important, promovent la formació
i l’aprenentatge entre les persones que en  són membres. I també hi ha
entitats culturals, com les de balls de saló o algunes de les que promouen
l’agermanament entre la realitat catalana i la dels seus llocs d’origen
(Andalusia, Aragó, Extremadura...) que fan cursos amb els quals volen
que la gent aprengui i es diverteixi.

A Esplugues, l’accés a l’educació és 
per a totes les edats. L’Escola d’Adults,
el Programa sociocultural per a la 
gent gran, l’Escola Oficial d’Idiomes, 
el Servei Local de Català i els cursos 
i tallers de les entitats ho fan possible

Les biblioteques porten a terme una
important tasca pedagògica

Les inscripcions, a partir d’aquest mes
Els terminis per a la inscripció en les diferents activitats edu-

catives en el temps de lleure varien, segons els casos. Per exem-
ple, el de les activitats esportives és del 12 al 26 de setembre. Per
assistir a l’Escola Municipal de Ceràmica i al Taller Mpal. de
Pintura i Dibuix, és del 12 al 28 de setembre. Per seguir les clas-
ses de les escoles d’adults i d’idiomes, les matriculacions són du-
rant aquest mes (al tancament d’aquesta edició no se n’havien
concretat les dates). Us podeu informar en els mateixos centres,
igual que si voleu assistir a les activitats de les entitats de lleure.
La inscripció per al Programa per a la gent gran es pot fer durant
tot l’any i a les activitats del Museu Can Tinturé es pot accedir mit-
jançant reserva per part dels centres educatius. L’Ajuntament ha
editat una guia exhaustiva en què aporta la informació fonamental
sobre l’oferta educativa en el temps de lleure d’Esplugues. 

IMATGE D’ARXIU
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Carles Flavià, Godoy, Pepa
Plana  y Pep Bou actuarán en
‘Esplugues entra en escena’
La segunda temporada de este ciclo teatral se iniciará
el 28 de septiembre y finalizará el 30 de diciembre

Los nombres de Godoy, Carles Flavià, Pe -
pa Plana y Pep Bou destacan especialmente
en tre los artistas que actuarán en Esplugues
entre septiembre y diciembre de este año, en la
segunda temporada de Esplugues entra en es-
cena, el ciclo teatral que promueve el Ayunta -
miento con el objetivo de acercar teatro de cali-
dad, a precios asequibles, a la gente de nuestra
ciudad. Todas las obras de Esplugues entra en
escena (Eeee!) se representarán en el Casal de
Cultura Robert Brillas.

Carles Flavià actuará el sábado 27 de oc-
tubre, con el espectáculo El estado del males-
tar, una visión ácida y crítica de la sociedad oc-
cidental de principios del siglo XXI. Pepa Plana,
una de las payasas catalanas con más presti-
gio, intervendrá el viernes 2 de noviembre, con
Giulietta, un espectáculo de payasos basado en
el clásico Romeo y Julieta. La actuación de Pep
Bou será la última de un total de siete obras que
configurarán el ciclo dedicado al público adulto.

El Ayuntamiento prosigue
en su apuesta por acercar
la cultura de calidad a la
gente de Esplugues, 
a precios asequibles

Será el 29 de diciembre, con un espectáculo en
el que estará acompañado de sus inseparables
burbujas. Esplugues entra en escena también
incluirá siete representaciones, todas ellas de
una calidad excelente. Entre los espectáculos
previstos, se podrían destacar, por la fama que
precede a sus protagonistas, los de Marcel Gros
(el domingo 7 de octubre) y de la compañía L’es -
tenedor teatre (28 de octubre). La serie de es-
pectáculos dirigidos al público familiar se ce-
rrará el 30 de diciembre, con el Conte de Nadal,
de la compañía Sim Salabim.  

Toda la programación
Espectáculos de adultos
Viernes, 28 de septiembre, 22 horas
Actuación de Godoy, con el espectáculo
Esperando a Godoy. Precio: 3 euros
Viernes, 5 de octubre, 22 horas
Actuación de la compañía Tritzina, con el
especáculo Entrañas. Precio: 3 euros
Sábado, 27 de octubre, 22 horas
Actuación de Carles Flavià con el espec-
táculo El estado del malestar. Precio: 3
euros
Viernes,2 de noviembre, 22 horas
Actuación de la compañía  Pepa Plana,
con el espectáculo Giulietta. Precio: 
3 euros
Sábado,10 de noviembre, 22 horas
Actuación de la compañía Pez en Raya,
con el espectáculo Hot Burrito. Precio:3
euros
Viernes, 23 de noviembre,  22 horas
Actuación de la compañía Dei Furbi, con
el espectáculo L’Illa dels esclaus. Pre-
cio:3 euros
Sábado 29 de diciembre, 22 horas
Actuación de Pep Bou. Precio: 6 euros

Espectáculos infantiles
Domingo, 30 de septiembre, 12 horas
Actuación de la compañía Txo Titelles con
el espectáculo Circo-Cabaret Armando
Rissotto. Precio: 3 euros. 2 entradas al
precio de una (2x1)
Domingo, 7 de octubre, 12 horas
Actuación de la compañía Marcel Gros
con el espectáculo Giralluna. Precio: 3
euros (2x1)
Domingo, 28 de octubre, 12 horas
Actuación de la compañía L’Estenedor
Teatre con la obra Petons. Precio: 
3 euros (2x1)
Domingo, 4 de noviembre, 12 horas
Actuación de la compañía Mag Edgar con
el espectáculo Instants. Precio: 3 euros
(2x1)
Domingo,11 de noviembre, 12 horas
Actuación de la compañía  Xirriquiteula
con la obra Contes del Cel. Precio:
3 euros (2x1)
Domingo, 25 de noviembre, 12 horas
Actuación de la compañía Zum Zum
Teatro con el espectáculo Pinotxo. Precio:
3 euros (2x1)
Domingo, 30 de diciembre, 12 horas
Actuación de la compañía Sim Salabim
Conte de Nadal. Precio: 3 euros (2x1)

Godoy y Pepa Plana, en dos imágenes promocionales
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EL MES DE JULIOL VA SER NOTÍCIA...

L’alcaldessa va rebre les dones
d’Esplugues que es diuen Magdalena

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, va presidir el 20 de juliol
passat  la recepció oficial que cada any es fa a les dones d’Esplugues
que es diuen Magdalena. L’alcaldessa, a la qual van acompanyar el
primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, i el regidor de Cultura, Eduard
Sanz, va felicicitar les ‘Magdalenes’ presents —i per extensió també
les absents— i els va desitjar un bon dia del seu sant. La coral Joves
Musicòrum, dirigida per Sònia Gatell, va participar en l’acte amb la
interpretació de quatre temes musicals. Entre les ‘Magdalenes’ pre-
sents hi havia la més gran, de 97 anys, i la més jove, de només 8.
L’acte va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament.

Quinzè aniversari del ball del Ginjoler,
amb motiu de la Festa de Sta. Magdalena

La celebració del quinzè aniversari del ball del Ginjoler va ser
una de les dades més destacades de la celebració, el 22 de juliol pas-
sat, de la Festa Major de Santa Magdalena.  La del Ginjoler és una
dansa d’ofrena, amb una melodia d’un marcat caràcter medieval,
amb música i coreografia d’Isidor Vázquez. A aquesta Festa Major
d’estiu no hi van faltar les ofrenes a la patrona a l’església ni la inter-
pretació dels diferents balls típics de la celebració als jardins del Casal
de Cultura Robert Brillas.

Lluïsa Borrull pronuncia el pregó 
de la Festa Major del Gall

La directora del CEIP Gras Soler, Lluïsa Borrull, va ser l’encar-
regada de pronunciar el pregó de la Festa Major del Gall, celebrada
del 19 al 22 de juliol. La directora d’un dels dos centres escolars pú-
blics del barri va explicar els orígens del barri i la seva vitalitat i va

recordar algunes de les seves vivències personals i professionals,
després de prop de trenta anys vivint-hi. La Festa Major del Gall va
comptar amb moltes activitats (balls, trobades, música, activitats
culturals tradicionals...), organitzades per l’Associació de Veïns i la
col·laboració de diferents entitats del barri.

El Clip d’Estiu va tancar amb un 
bon balanç d’assistència

La bona acceptació per part de la gent d’Esplugues va ser la
nota destacada de la programació cultural d’estiu a la ciutat, anome-
nada Clip 2007. Les actuacions musicals, a Can Tinturé, a la pista de
L’Avenç i a la seu social de l’Esplai Espurnes i les sessions de cinema
a l’aire lliure van ser el més destacat d’una programació que permet
gaudir d’activitats culturals diverses en uns entorns privilegiats.  

El grup de teatre L’Endoll, que va posar en escena No et vestei-
xis per sopar el primer cap de setmana de juliol, va ajornar la repre-
sentació d’Arte fins al mes d’octubre.
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‘En viu’: tot un cap de setmana amb
música en viu, organitzat per Glaç
Va ser una innovadora proposta que inclogué una desena de concerts, tallers de
perfeccionament i, fins i tot, una migdiada col·lectiva amb música chill out

Per a la Coordinadora de Grups Musicals Glaç no hi ha cap repte
impossible. I l’últim que es va marcar ho semblava. Amb la proposta En
viu va omplir de música molts indrets de la ciutat, amb un programa
molt extens que durà tot un cap de setmana, des d’un divendres a la nit
fins al diumenge següent, a la tarda. 

Aquesta programació, ambiciosa, extensa i intensa, va incloure-
concerts en directe de cantautors com Jorge Palom, Javi Jareño o El
Plan i de grups com La aceituna negra, fets en establiments com La
jarra i la pipa o El cau de les arts; música al carrer posada en escena a
Can Tinturé, al Casal de Cultura, al carrer Ángel Guimerà i al parc Onze
de Setembre, amb les actuacions de grups de hip hop com STA i DJ
Real&El Cansino, i del músic espluguenc Latino, amb el grup Los
Llobregantes; el concert de música electrónica Iguana 2007, que aplegà
l’Odracir Lavid Group, el Lariad&Jul DJ Set i el disc jòquei Àlex Martín, a
la rambla Ángel Guimerà; quatre tallers musicals gratuïts, d’iniciació al

cubase (música per ordinador), de disc jòquei digital, de tècnic de so en
directe i de tècniques per a guitarra elèctrica; el concert 101% Punk
rock, amb els grups Kaos Urbano, Assalt 43, Káncer de Sida i Aürt,
aquests tres d’Esplugues, i El Tachita de Collblanc; i una sessió molt
singular anomenada Migdiada chill out, que consistí en la instal·lació
d’unes gandules i uns parasols al parc dels Torrents perquè la gent pu-
gués fer la migdiada acompanyada de música chill out. L’única proposta
que no es va poder dur a terme va ser el concurs I tu, què toques, per a
grups novells, que l’organització vol tornar a convocar l’any que ve, amb
més temps per preparar-lo. 

Joan Ramon Ràmia, president de Glaç, estava prou “satisfet” pel
desenvolupament de l’En viu d’aquest any, que ha servit per donar a co-
néixer autors, grups i estils musicals que, tot i estar allunyats dels cir-
cuits convencionals, mereixen tenir l’oportunitat d’actuar en directe i de
ser escoltats. 

El grup Cram, tercer en un concurs
musical a Cornellà

El grup Cram, integrada en part per músics d’Esplugues, va
acabar a la tercera posició del Concurs de Grups de Cornellà, la
final del qual va fer-se el 13 de juliol passat. En total, s’hi van
presentar 27 formacions, amb una gran diversitat d’estils. Cram
va ser l’única que va presentar una proposta en català. La tercera
posició assolida permet a Cram, que acaba d’editar el seu primer
videoclip, amb la cançó Per un instant per tu, participar l’any que

ve al Can Mercader Festival, també a Cornellà.

La CAL va fer un taller de glosa i cançó
improvisada

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL)
d’Esplugues va celebrar els dies 12 i 18 de juliol un taller de glosa i
de cançó improvisada, que va servir per tancar el cicle de sessions
de glosadors dels Països Catalans, celebrat entre els mesos
d’octubre i juliol al CCR L’Avenç.

Odracir Lavid i Raga, en la seva actuació a l’Iguana 2007
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Sant Mateu se vestirá de corto
de la Fiesta Mayor un espectác
Prácticamente todas las entidades deportivas organizarán alguna actividad, popular o d
Fiesta. Destacan el torneo de balonmano y un partido de fútbol femenino entre el Espan

El deporte será uno de los grandes protagonistas de la Fiesta
Mayor. Prácticamente todas las entidades organizarán entre el 8 y el 30
de septiembre alguna competición, popular o federada, que les servirá
para realizar su particular aportación a las fiestas de Sant Mateu.

Entre todas las citas deportivas, cabe destacar el Torneo de
Balonmano Ciutat d’Esplugues de categoría juvenil, que cumple ya su
edición número 22. Se trata de la actividad deportiva que cuenta con más
tirón, especialmente en la jornada final, gracias a la calidad de sus con-
tendientes. Se celebrará los días 15 y 16 de septiembre, en el Complex
Esportiu Municipal La Plana. Este año, el torneo tiene además el alicien-
te extradeportivo de la campaña de recogida de toallas que el Club
Handbol Esplugues, entidad organizadora, realizará con el objetivo de
hacerlas llegar a un orfanato de Ucrania. La campaña tiene el preceden-
te de la recogida de peluches, realizada en la Trobada d’Escoles
d’Handbol de la pasada primavera, que resultó ser un rotundo éxito.

La Fiesta Mayor ha sido el marco escogido para presentar dos ins-
talaciones deportivas a la ciudadanía, las pistas de petanca de la calle Dr.
Turró y el terreno de juego de césped artificial del Campo Municipal Salt
del Pi. Las remodeladas pistas de petanca de la calle Dr. Turró serán 
inauguradas el sábado 15 de septiembre por los integrantes de la enti-
dad que las utilizará asiduamente, el Club Petanca Recreatiu Esplugues.
En esta instalación se celebrará, además, las 12 horas mixtas y el Trofeo

Social Fiesta Mayor. El terreno de juego de césped artificial del Campo
Municipal Salt del Pi acogerá un partido de fútbol femenino entre los pri-
meros equipos del Espanyol y del FC Barcelona. En el Salt del Pi tendrá
lugar además la presentación de una nueva sección del CCR L’Avenç, de
veteranos de fútbol. También en Fiesta Mayor se celebrará uno de los
platos fuertes del 25 aniversario del Club Patinatge Artístic Esplugues,
una competición amistosa que reunirá a algunos de los mejores especia-
listas a nivel nacional. La competición se celebrará en el Poliesportiu
Can Vidalet. 

Hasta cuatro entidades aprovecharán la coincidencia de la Fiesta
Mayor con el inicio de la temporada para disputar torneos amistosos y, a
la vez, presentar a sus equipos de cara a la liga 2007-2008. Es el caso del
FA Espluguenc, Sporting Club Fútbol Sala, Associació Bàsquet Esplugues
y Club Voleibol Esplugues. El Club Gimnàstica Artística organizará una

El Club de Patinaje Artístico organizará
un trofeo nacional con motivo de su 25
aniversario. Las nuevas pistas de
petanca de la calle Dr. Turró se
inauguran durante la Fiesta Mayor 

Las entidades deportivas se implican plenamente en la
fiesta mayor. En la imagen, la Melé de petanca para la gente
mayor disputada el año pasado en el parque de Can Vidalet

IMATGE D’ARXIU
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o para hacer 
áculo deportivo 

o de competición, para ser partícipes de la
anyol y el Barça en el Salt del Pi

exhibición y el Club Natació Esplugues, un trofeo de carácter amistoso.
Otras entidades que celebran actividades competitivas son la

Sección de Billar de L’Avenç, con el denominado Interclubs Baix
Llobregat; el Club d’Escacs L’Avenç, que organizará las partidas rápidas
y, una semana más tarde, las simultáneas; la Secció de Pescadors, que
realizará su habitual concurso en la playa de Sant Salvador, en Coma-
ruga; y la Sección de Colombicultura organizará la suelta de palomas de
ámbito intercomarcal.  La cita deportiva popular con mejor respuesta es,
cada año, el Torneo de Tenis de Mesa, que tendrá lugar un año más en el
edificio del CCR L’Avenç, organizado por su sección de tenis de mesa. Las
inscripciones para participar en esta competición son hasta el 13 de sep-
tiembre, en los puntos de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de
Esplugues. Aún en el CCR L’Avenç, otra de sus secciones, la SIES, dedi-
cada a la espeleología, organizará una exposición de imágenes de dife-
rentes cuevas españolas y hará un taller para que los más pequeños pue-
dan conocer las técnicas básicas de este deporte.

El Moto Club Esplugues  será otro de los protagonistas de la Fiesta
Mayor. A la exposición retrospectiva que el Museu Can Tinturé acoge con
motivo del 50 aniversario de la entidad motociclista, se le suma su tradi-
cional encuentro de motos clásicas. En Can Vidalet, el Club de Petanca
realizará su habitual competición social, y la Policía Local promoverá una
nueva edición, la decimoquinta, del Torneo de Fútbol Sala para Policías.

El Club de Patinaje Artístico celebrará
su 25 aniversario con la organización de
un trofeo de ámbito nacional

SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE
• De 9 de la mañana a 5 de la
tarde. Torneo de fútbol Fiesta
Mayor. Campo Municipal de Fútbol
Salt del Pi 
• De 9 de la mañana a 9 de la
noche. XXII Torneo de Balonmano
Ciutat d’Esplugues, categoría ca-
dete  Complex Esportiu Municipal
La Plana (plaza Catalunya, s/n)   
• 6 de la tarde. Inauguración de las
Pistas Municipales de Petanca.
Competición de petanca. C/ Doctor
Turró, esquina Lluís Millet
• De 4 de la tarde en 9 del noche.
Trofeo social de petanca Fiesta
Mayor. Pistas Municipales de Pe-
tanca (c/ Dr. Turró)
DOMINGO, 16 DE SEPTIEMBRE
• De 9 de la mañana a 3 de la
tarde. XXII Torneo de Balonmano
Ciutat d’Esplugues categoría ca-
dete. Complex Esportiu Municipal
La Plana.
• De 10 de la mañana a 2 del me-
diodía. Torneo de fútbol Fiesta
Mayor Camp Municipal de Futbol
Salt del Pi
JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE
• De 9 de la mañana a 1 de la
tarde. Melé de petanca de gente
mayor. Parque de Can Vidalet
• VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
• De 11 de la mañana a 2 del me-
diodía y de 6  a 8 de la tarde. XV
Torneo de Fútbol Sala de la Policía
Local de Esplugues. Lugar: CEM
La Plana
• 7 de la tarde. Masterclass de
ciclyng (bicicleta estática), a cargo
de los profesores/as del Complex
Esportiu Municipal La Plana (Duet
Esports). Lugar: plaza Catalunya
SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE
• De 9 de la mañana a 5 de la
tarde. Torneo de fútbol Fiesta
Mayor. Camp Municipal de Futbol
Salt del Pi (c/ Severo Ochoa, s/n)
• De 9 de la mañana a 9 de la
noche. Presentación de los equi-
pos del Club Voleibol Esplugues.
Torneo de voleibol Fiesta Mayor
(categoría cadete femenino). Com-
plex Esportiu Municipal La Plana
• De 10 de la mañana a 2 del me-
diodía y de 5 a 8 de la tarde. Expo-
sición y proyección  de diapositivas
de diferentes cuevas del territorio
español. Taller para iniciar a niños
y niñas en el deporte de la espele-

ología. Lugar: CCR L’Avenç 
• 10 de la mañana. Torneo trian-
gular de billar Interclubes del Baix
Llobregat. Sala de billar de L’Avenç
(sigue hasta el domingo)
• 10 de la mañana. Concurso de
partidas rápidas de ajedrez. Pista
municipal de L’Avenç
• De 11 de la mañana a 1 de la
tarde. Festival de gimnasia  artís-
tica. Poliesportiu Municipal Les
Moreres
• De 4  a 8 de la tarde. Trofeo
Nacional 25 Aniversario del Club
Patinatge Artístic Esplugues. Po-
liesportiu Municipal Can Vidalet
• De 4 a 7 de la tarde. Trofeo Fiesta
Mayor de natación. CEM La Plana
• 6.30 de la tarde. Presentación de
los equipos del F. A. Espluguenc.
Encuentro de fútbol entre los pri-
meros equipos femeninos del
R.C.D. Espanyol y el F.C. Barce-
lona. Camp de Fútbol del Salt del
Pi 
• 7 de la tarde. Concurso interco-
marcal de suelta de palomas. Po-
liesportiu Municipal Les Moreres 
DOMINGO, 23 DE SEPTIEMBRE
8 de la mañana. Partido de fútbol
de presentación del equipo de ve-
teranos de L’Avenç contra los vete-
ranos de Catalunya. Camp de
Futbol  Salt del Pi
10 de la mañana. Concentración
de motos clásicas de Esplugues
10 de la mañana a 8 de la tarde.
Torneo popular de tenis mesa para
todos. CC L’Avenç 
10 de la mañana a 2 de la tarde.
Torneo de fútbol Fiesta Mayor.
Campo Municipal de Fútbol Salt
del Pi  
De 10 de la mañana a 2 del medio-
día. VI  Torneo de Baloncesto  “Me-
morial José Miguel Torres”. Pre-
sentación de los equipos del AB
Esplugues
SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE
De 8 de la tarde a 2 de la madru-
gada. Concurso de pesca maríti-
ma deportiva. Lugar: playa Sant
Salvador de Coma-ruga
DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE
• 9 de la mañana. XI Caminata
Popular a Sant. Pere Màrtir. Salida
desde la plaza Mireia
• 10 de la mañana Concurso de
partidas simultáneas de ajedrez.
Pista municipal de L’Avenç

Todo el deporte 
de la Fiesta Mayor
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El Bàsquet Esplugues
renueva  su plantilla para
afrontar la temporada 

El equipo senior del AB Esplugues-Porta BCN afrontará el reto de
la liga LEB Bronce con el equipo muy renovado con respecto al que la
temporada pasada disputó la Liga EBA manteniendo la categoría, la
cuarta en importancia del baloncesto estatal. Únicamente tres jugado-
res, Álex Formento, Josep Mestres y Stefan Ivanovic continúan del equipo
de la pasada campaña. Mestres y Formento fueron dos de los baluartes
del equipo la pasada campaña, mientras que Stefan Ivanovic es uno de
los jugadores que jugarán en el Esplugues con la etiqueta de futura pro-
mesa de la cantera blaugrana. A estos jugadores se les suman Sergi

Pérez, Oriol Foz, Joan Camí, David Auxina y Manel Núñez, a los que se
añadirán al menos dos incorporaciones más antes del inicio de la liga.
Miqui Larraz continúa siendo el entrenador. Al cierre de esta edición es-
taba previsto que el Esplugues-Porta BCN disputara los cuartos de final
de la Lliga Catalana II, ante el WTC Cornellà, de la LEB Plata. El
Esplugues disputa la Lliga Catalana de segundo nivel por segundo año
consecutivo.

La presencia de la Associació Básquet Esplugues en la liga LEB
Bronce obedece a la invitación realizada por la Federación Española para
que el equipo de nuestra ciudad militara en esta categoría y al interés de
su junta directiva, encabezada desde hace unos meses por Josep Coves,
de consolidar el proyecto baloncestístico de nuestra ciudad en unos nive-
les competitivos nunca vistos aquí. Este interés se demuestra en otras
acciones como la consolidación de su estruictura de base y en la incor-
poración de nuevos equipos, en este caso de categoría femenina. Por pri-
mera vez en muchos años, el AB Esplugues contará con un equipo junior
de mujeres, que militará en Preferente A.  

La PB Joan Gamper gana el
Torneig Les Moreres

El equip de la Penya Barcelonista Joan Gamper se proclamó
campeón de la trigésima edición del Torneig Les Moreres de fút-
bol sala, celebrado el pasado mes de julio. El cuadro campeón ven-
ció en la final al Bar Los Cuñados, que se alzó con el segundo
puesto. La Peña Madridista de Esplugues fue tercera y el Forn la
Moreneta, cuarto. El trofeo al mejor jugador del torneo se lo llevó
Jordi Miralbell, del equipo campeón, y Javi Martínez (Bar Los
Cuñados) fue el máximo goleador. En la imagen, los equipos cam-
peón y finalista junto a la alcaldesa, Pilar Díaz (en el centro de la
imagen), la concejal de Deportes, Montserrat Zamora (a la dere-
cha) y el presidente del club organizador, el Sporting Esplugues,
Celso Curiel (a la izquierda de la fotografía).

Espluguenc y Can Vidalet,
están en el mismo grupo

El FA Espluguenc y el CF Can Vidalet han quedado encua-
drados en el grupo 3 de  la liga de fútbol de primera territorial, que
se inicia el 16 de septiembre. En la primera jornada, el Can Vidalet
jugará como local ante el Sant Joan Despí mientras que el
Espluguenc se enfrentará al La Guardia. El Espluguenc-Can
Vidalet será el 19 de noviembre y el partido de la segunda vuelta
será el 6 de abril.  Esta temporada no habrá equipos de Esplugues
en segunda territorial, y en tercera estarán el Can Clota, el Can
Cervera y el Krill.

Dos gimnastas de Les Moreres,
con la selección catalana

Dos integrantes del Club Gimnàstica Artística Les Moreres  for-
maron parte de la selección catalana que el mes de julio participó en
el torneo Cuatro motores de Europa. Sara Cusó y Laura Menéndez,
ambas de categoría infantil, contribuyeron al buen papel realizado
por la selección en la competición. El CGA Les Moreres obtuvo bue-
nos resultados en el campeonato de España individual. Irina Muñiz
gue undécima en categoría benjamín; Olalla Heredia, séptima en ju-
nior II; Anna Hernández, octava en esta misma categoría, y Sara
Cusó, quinta en infantil. Estos buenos resultados se suman a los con-
seguidos en las competiciones por equipos (ver El Pont 156, de julio
de 2007).

IMATGE D’ARXIU



EL PONT D’ESPLUGUES|
157 | setembre de 2007

035

ESPORTS

Les assistides de la
Fundació Finestrelles
s’inicien en la Vela

El Club Esportiu Endavant continua organitzant activitats esporti-
ves per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest club ja te
experiència en altres esports com el bàsquet, la natació, la petanca, etc.
Ara, un grup de 15  persones amb discapacitat intel·lectual ha practicat
l’esport de la vela, concretament al Club Nàutic d’Arenys de Mar.
Monitors especialitzats es van encarregar d’iniciar en aquest esport al
grup. 

Els participants van mostrar la seva capacitat per aprendre i gau-
dir amb els esports marítims. Després de dinar l’activitat va continuar i
tothom va poder saber com es fan alguns nusos mariners i perquè ser-
veixen. L’activitat ha estat subvencionada per l’Ajuntament d’Esplugues i
per l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona.

Carlos López, al mundial
de fútbol de personas 
con parálisis cerebral  

La Federación Española de Deportes para personas con Paralisis
Cerebral (FEDPC)  ha confirmado que el espluguense Carlos López será
uno de los integrantes de la selección española que disputará el cam-
peonato del Mundo de fútbol 7, que se disputará en Brasil del 3 al 18 de
noviembre. Previamente, López debe asistir a una concentración de la
selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), que tendrá
lugar del 11 al 14 de octubre. López, que también es jugador de la selec-
ción catalana, ya jugó los campeonatos de Europa disputados en Kiev
(2002) y Dublín (2006) y el Mundial celebrado en Connecticut, Estados
Unidos (2006). El jugador pertenece al Aspace Esports. 

Els germans Gasol van
entrenar a Esplugues

Pau i Marc Gasol van apurar les seves vacances en terres ca-
talanes i van aprofitar els últims dies de descans per començar a
preparar-se de cara a la nova temporada fent diverses sessions
d’en trenament, algunes de les quals van fer-les al Complex Es -
por tiu Municipal la Plana, aprofitant que viuen molt a prop —de
fet, Marc Gasol té un habitatge a la nostra ciutat— i que tenen una
excel·lent relació amb l’actual entrenador de l’AB Esplugues, Miki
Larraz. La regidora d’Esports de l’Ajuntament, Montserrat Zamora,
va voler saludar personalment a Pau Gasol (fotografia) el dia que
va fer el primer entrenament  a la ciutat i li va donar la benvinguda
a la instal·lació municipal on es va exercitar.

El Voleibol Esplugues jugará
este año en Liga FEV, la
segunda categoría estatal

El Club Voleibol Esplugues ha dado el salto que su presiden-
te, Àlex Gusano, anhelaba desde hace tiempo: jugar la liga FEV, la
segunda categoría en importancia del voleibol femenino español,
sólo por detrás de la división de honor. El club ha aprovechado el
ofrecimiento de la Real Federación Española de Voleibol de ocupar
una vacante  en esta categoría y dar el salto a una división superior.
El CV Esplugues ha quedado encuadrado en el grupo B de la cate-
goría e iniciará la liga el próximo 20 de octubre. Otros tres clubes
catalanes (Barça, Viladecans y Sant Cugat) están encuadrados en
el mismo grupo.     

Veient el somriure d’aquestes
dues participants, no es pot dub-
tar que s’ho van passar molt bé

El equipo del año pasado sufrirá muchos
cambios para adaptarse a la nueva categoría

IMATGE CEDIDA PEL CV ESPLUGUES

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

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

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

Consell de Seguretat Ciutadana (reunió de l’11 de juliol)
Es fa un recordatori de les recomanacions i consells de seguretat

que la ciutadania ha de tenir en compte durant l’estiu, amb motiu de les
vacances. Es repassa l’evolució de la delinqüència a la ciutat durant el
primer semestre de 2007, que  es va tancar amb 628 delictes (la majoria,
contra el patrimoni) . El 46,5% dels casos ja s’han esclarit. Els diversos
assistents manifesten les seves inquietuds sobre temes diversos: incivis-
me, mendicitat, relloguer de pisos, por als robatoris, seguretat a les fes-
tes populars. Els representants de la Policia Local i dels Mossos d’Es -
qua dra insisteixen en la importància de la col·laboració ciutadana, tant a
l’hora d’informar-los sobre incidents de què siguin testimonis com de
denunciar quan n’hagin estat víctimes directes. 
Consell de les Dones (reunió del 5 de juliol)

S’anuncia la continuïtat dels tallers Art-teràpia i Proposta d’un
desig, que s’ampliaran tant com dones ho demanin. Expliquen que el 27
de setembre hi haurà una nova convocatòria del procés participatiu des-
envolupat amb les dones d’Esplugues des d’inici d’any i es posarà en
marxa el projecte Dones en xarxa. Serà al Centre Municipal Puig Coca a
les 18.30 hores. També es fa una valoració de les diferents activitats per-
ticipatives que es van fer durant el curs 2006-2007. 
Consell de la Gent Gran (reunió del 24 de juliol)

S’anuncia l’ampliació dels tallers de memòria, de manera que tots
els esplais municipals en faran un. Les sessions seran en aquest horari:
Esplai Centre-La Plana, dilluns de 10 a 11.30 h; Esplai Can Clota, dime-
cres de 10 a 11.30 h; i Esplai El Gall, divendres de 10 a 11.30 h. També
s’amplien els tallers d’informàtica, que es faran els dilluns i els dime-
cres, a la tarda, en sessions d’una hora i mitja de durada, al Centre Mu -
nicipal Puig Coca. S’anuncia també la realització de la Marxa de la Gent
Gran d’Esplugues, que se celebrarà el 9 d’octubre, en commemoració
del Dia Internacional de la Gent Gran. Finalment, Francisco Buenestado,
integrant d’aquest Consell, explica que acaba d’escriure un llibre sobre
les seves vivències i que la presentació, en què l’Ajuntament col·laborarà,
serà durant el mes d’octubre.

La propera reunió serà el 17 d’octubre, a les 6 de la tarda, al Saló
de Plens de l’Ajuntament. 

CONSELLS MUNICIPALS
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PORTAVEUS

Visca la Festa Major

Jordi Figueras | ERC-AM

Servir humilment aquest
poble d’Esplugues

Roger Pons | CiU

Comença el mes setembre i, amb ell, en-
cetarem la Festa Major d’Esplugues, això si,
amb el pòrtic que suposa la Festa Major del
barri de La Plana. Parlar de la Festa Major no
hauria de ser parlar d’un reguitzell d’activitats
programades per a uns dies concrets. Hau -
ríem de parlar d’una festa lligada amb una tra-
dició, malgrat que les festes tradicionals a
Esplugues no tenen més de 30 anys d’antigui-

tat. Per aquesta raó, la
manca de tradició, cal
que les institucions i
les entitats treballin
con fabulades per

acon seguir afermar un tipus de festa que ens
permeti, d’aquí una anys, parlar de la nostra
festa. Per exposar alguns exemples ara podem
parlar dels tradicionals correfocs, de les tradi-
cionals trobades de bastons i gegants o de la
diada castellera. Ara bé, el format de la festa, i
les diverses activitats fetes de forma coordina-
da, encara han de recórrer un llarg camí per
trobar una Festa Major d’Esplugues que resul-
ti atractiva per les poblacions veïnes. Per
aquesta raó cal que les entitats prenguin cons-
ciència del seu paper i que l’Ajuntament també
es cregui la necessitat d’afermar una festa
participativa i engrescadora. Les entitats del
nostre poble, amb el projecte de Casal d’Enti -
tats, son ambicioses i volen convertir Esplu -
gues en un referent comarcal. Tindrà l’Ajunta -
ment i els seus polítics la mateixa ambició?
Esperem que si, esperem que la cultura popu-
lar i tradicional a Esplugues pugui esdevenir
un referent que ens permeti una ciutat més
enriquidora i més participativa, tant en l’àmbit
cultural com amb la necessària cohesió social
que això comporta, en definitiva una ciutat viva
i no un luxós barri residencial de la conurbació
barcelonina. Gaudim de la Festa Major, fem la
Festa Major d’Esplugues!

Acabades les vacances d’estiu, de les
quals desitgem que hagueu disfrutat, encetem
un nou curs polític carregat de reptes per a
Esplugues i per a Catalunya.

Esplugues ha d’afrontar nous reptes en
l’àmbit del medi ambient (regular els sorolls), de
l’urbanisme (ordenar-lo i contenir-lo),  de la cul-
tura (desenvolupar el casal d’entitats o el futur
auditori), de la integració de la immigració (or-

ganitzar cursos d’aco-
llida), de l’economia
(aca bar amb el descon-
trol permanent de les
modificacions de crèdit

bimensuals)... Fins i tot cal fer una festa major
amb unes despeses equilibrades entre moltes
altres necessitats que acusa el municipi. 

Però també Catalunya té nous reptes, en
l’àmbit de l’autogovern i en l’àmbit de l’Estatut.
Cal un desplegament ferm, decidit i agosarat. El
govern de la Generalitat fa passos per no posar
en un carreró sense sortida el govern de l’Estat, i
així, no anirem bé. Catalunya no anirà bé mentre
Montilla i el tripartit prioritzin l’estabilitat de
l’Estat als interessos de Catalunya, i de retruc, els
interessos d’Esplugues. Sens dubte, és el gran
repte d’aquest nou curs polític que comencem.

Des de Convergència i Unió volem apostar
fort per la participació ciutadana, i és en aquest
sentit que, durant aquestes properes setmanes,
intentarem accelerar la millora d’un reglament
de participació ciutadana que no ha estat a l’al-
çada de les circumstàncies, i que en alguns
casos ha limitat el dret de participació dels nos-
tres veïns. Hem de canviar-lo, hem de millo -

rar-lo. 
Per això, perquè continuem fent política de

proximitat, volem escoltar les inquietuts, els pro-
blemes i les propostes que tots plegats ens vul-
gueu fer arribar, perquè si no interactuem amb
cadascú de vosaltres, no tindrà sentit la nostra
raó de ser: servir humilment aquest poble d’Es -
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PORTAVEUS

Estamos por la cultura

Luis Ortega | PPC

El pla Porta BCN, 
un projecte cabdal per 
a la gent d’Esplugues

Enric Giner | PSC

Mes d’agost

Isabel Puertas | ICV-EUiA

Parlant de l’agost, mes o menys tothom sap
que és una època on la majoria de la gent descan-
sa, fa viatges, va  a la platja, i normalment no es pre-
nen grans decisions ni es comencen projectes que
sovint deixem per al mes de setembre.

Hi ha però una excepció: el nostre Ajunta -
ment, l’Ajuntament d’Esplugues. I és que tot just
ahir dia 23-7, el portaveu socialista ens va comuni-
car que durant el mes d’agost començaran les
obres de CAUFEC. Ves per on! Això sembla fet amb
premeditació, nocturnitat i alevosia. No s’han espe-

rat a que els contencio-
sos es resolguin ans al
contrari s’han afanyat, tot
just passades les elec-
cions, a donar els permi-
sos que no van gosar

donar abans dels comicis electorals. Però aquesta
manera de fer no és nova per a aquest ajuntament.
Recordem les tanques que van posar, casualment
el mes d’agost, a l’avinguda Ciutat d’Hospitalet a
Can Vidalet per a un pàrquing que els veïns i veïnes
no volien, també els famosos vagons musicals van
ser instal·lats durant un mes d’agost, vagons que la
ciutadania rebutjava també, els terrenys de l’“auto-
fira” també van ser condicionats un mes d’agost (re-
cordeu que aquest afer va provocar que l’antic al-
calde Toni Pérez fos inhabilitat per prevaricació grà-
cies a la denúncia d’ICV), i podríem seguir.

Aquesta manera de fer ens recorda una altra
època. 

Actuar d’amagat, esperant el moment idoni
perquè se n’assabenti poca gent i que quan tornem
de vacances ens ho trobem ja fet.

No podem deixar de pensar en la cançó de la
Maria del Mar Bonet que diu:  

“De matinada han trucat,
són al replà de l'escala;
la mare quan surt a obrir
porta la bata posada.
Què volen aquesta gent
que truquen de matinada?”
Com dèiem abans: premeditació, nocturnitat

i alevosia. Així no es fan les coses!
NO AL PLA CAUFEC!!

Una vez transcurridas nuestras bien merecidas
vacaciones estivales, de que todos lo hayáis pasado muy
bien y sobre todo de que todos estemos de vuelta sin
ningún percance, continuaremos con nuestra labor mu-
nicipal en pro de Esplugues y sus ciudadanos. 

Yo quiero resaltar el trascendental acuerdo lo-
grado por el Ayuntamiento en el cual participó el
Partido Popular y fuimos el único Grupo Municipal en la
oposición que dio soporte a dicho acuerdo en el cual los
principales beneficiarios somos todos los espluguen-
ses, pues tendremos a nuestra libre exposición, la mas

importante exposición es-
cultórica de un gran artista
nuestro, cuya obra de reco-
nocido prestigio mundial-
mente y que lleva residien-
do entre nosotros desde

hace mas de 30 años, este artista es Xavier Corberó.
Dicho acuerdo lo consideramos enriquecedor

pues gana la cultura, gana el arte y gana Esplugues.
Concretamente, a cambio de aceptar en realizar segre-
gación del sector donde él reside, tiene el taller y donde
se ubican sus actuales jardines donde expone parte de
su obra, dentro del sector denominado casco antiguo,
eso si, sin sufrir ningún tipo de recalificación ni altera-
ción urbanística que afecte el entorno y la continuidad
de protección del casco antiguo.

A cambio, ganaremos la posibilidad de disfrutar
permanentemente de su obra escultórica que hoy expo-
ne en sus jardines privados (unas 50 esculturas), en días
y horario establecidos de forma gratuita, también nos
hará entrega de manera totalmente gratuita 10 escultu-
ras mas aún por crear y otras 15 esculturas de las que
sólo pagaremos el material y la mano de obra. Hay que
tener presente que el total del patrimonio cultural y ar-
tístico que todo este conjunto escultórico representa
será de un valor importantísimo y que será para nuestro
deleite y disfrute, así como para el resto del mundo.

Sincera y personalmente creo en su obra y lo que
representa el poseerla en Esplugues.

Lo mismo que creo en el talento creativo de al-
guna y algún otros afamados y relevantes artistas que
también  residen en Esplugues y que pasan desaperci-
bidos entre nosotros y que propagan el buen nombre
de nuestro municipio de forma internacional, a todos
ellos mi reconocimiento y agradecimiento por su labor
y su obra.

Creo importante el seguir en esta línea de reco-
nocimiento a nuestros grandes artistas, así como fo-
mentar a los noveles.

Ojala un día Esplugues pueda ocupar un lugar
destacado en el mapa cultural y artístico mundial.

Tots els municipis necessiten forçosament
plans de futur. Per això, a Esplugues, el govern mu-
nicipal impulsa una nova etapa de projectes clau,
que suposaran importants millores per a tothom.
Un d’aquests grans projectes, que ha començat a
principis del mes d’agost, és el pla Porta BCN, que
contribuirà a fer d’Esplugues una ciutat amb més
progrés econòmic, amb una millor mobilitat, amb
noves parades de metro, amb 6.000 nous llocs de
teball, amb més habitatges. Un pla que crearà

zones verdes, d’unes dimensions
equivalents a 35 camps de futbol i
desenvoluparà un corredor verd
que constituirà un magnífic accés a
Collserola.

Amb el pla Porta BCN,
Esplugues esdevindrà un dels motors econòmics
de la regió metropolitana. El Parc d’Innovació
Empresarial previst allotjarà desenes d’empreses
que crearan riquesa i llocs de treball de qualitat. Els
125 habitatges municipals facilitaran la creació de
noves llars per a la gent d’Esplugues. Prop de Sant
Joan de Déu es construirà una parada de
Ferrocarrils de la Generalitat i una altra de la L3 del
metro, que també tindrà una estació al centre
d’Esplugues. Es milloraran els accessos a la Ronda
i a l’autopista. I un modern centre comercial perme-
trà, entre altres coses, que Esplugues disposi de ci-
nemes i una àrea d’esbarjo i oci.

En quan a la sostenibilitat, Porta BCN, serà
un referent real i possible que conjugarà urbanisme
i respecte mediambiental. On avui hi ha un solar de-
gradat i inaccessible, es crearà un gran espai verd
que ocuparà la meitat del sector. Una zona de la que
desapareixerà la contaminació visual que provo-
quen les 31 línies d’alta tensió que es soterraran i
on les edificacions no aniran més enllà de les que
van les de Finestrelles.

Aquests exemples mostren la importància
que té el Pla Porta BCN per al futur del nostre mu-
nicipi. No podem deixar escapar l’oportunitat histò-
rica de fer d’Esplugues un dels territoris més dinà-
mics i amb més qualitat de vida del país. En definiti-
va, una ciutat plena de noves oportunitats i centre i
referència de l’activitat econòmica del nostre en-
torn. Porta BCN serà una eina eficient i útil per ver-
tebrar Esplugues. Porta BCN és un projecte en clau
de futur per a la nostra gent.




