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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

L’ escola, 
eina de futur

Amb les obres que han començat al carrer Anselm Clavé, el

veïnat de Can Clota veurà complert el pla d’actuació i millora del

barri, el qual, amb aquestes obres, guanya en comoditat per al

passeig i en la comunicació entre els barris de la nostra ciutat.

També s’han iniciat les obres a l’avinguda Jacint Esteve, que for-

men part del planejament de Porta BCN i que permetran apro-

par-nos a la serra de Collserola, ja sigui a peu o amb bici.

Voldria remarcar que Esplugues iniciarà de forma experimen-

tal un projecte de recollida i reciclatge de joguines i aparells elec-

trònics, a través dels centres escolars de la ciutat. Pensem que

els més joves són un bon referent en les pràctiques sostenibles 

i respectuoses amb el nostre entorn. Per això, seran els nois i

noies qui contribuiran en la reducció de l’emissió de components

tòxics i perillosos al medi ambient.

El professorat dels centres educatius ha estat també notícia

aquests dies. Vam tenir l’oportunitat d’intercanviar opinions en

l’acte d’obertura del curs 2007-2008.En aquest acte vam voler

aprofitar per felicitar els educadors i les educadores que porten

més de 25 anys exercint la professió i que en l’actualitat treba-

llen a les escoles d’Esplugues. Per molts anys de professió que

es porti exercint, cal mantenir la flama de la il·lusió encesa.

Tenim unes escoles bressol i d’adults, i uns centres d’infantil, de

primària i secundària de qualitat. Des de l’Ajuntament, ens im-

pliquem en l’àmbit educatiu, a través d’una extensa programació

d’activitats formatives complementàries que estan a l’abast dels

centres. És fonamental assentar unes bases sòlides en la for-

mació intel·lectual i humana dels joves. Aquí tenim un gran

paper totes les persones: docents, famílies i les qui tenim res-

ponsabilitats de govern. Si els nois i noies estan ben preparats,

sabran i podran aportar coneixement i seran, per tant, el més

preuat de la nostra economia i de la nostra societat, el capital

humà. 

La escuela, 
clave de futuro

Con las obras que han comenzado en la calle Anselm Clavé, el

vecindario de Can Clota verá cumplido el plan de actuación y me-

jora del barrio, que, con estas obras, gana en comodidad para el

paseo y en la comunicación entre los barrios de nuestra ciudad.

También se han iniciado las obras en la avenida Jacint Esteve, que

forman parte del planeamiento de Porta BCN y que permitirán

acercarnos a la sierra de Collserola, a pie o en bici.

Querría remarcar que Esplugues iniciará de forma experimen-

tal un proyecto de recogida y reciclaje de juguetes y aparatos elec-

trónicos, a través de los centros escolares de la ciudad. Pensamos

que los más jóvenes son un buen referente en las prácticas soste-

nibles y respetuosas con nuestro entorno. Por ello, serán los chi-

cos y chicas quienes contribuirán a la reducción de la emisión de

componentes tóxicos y peligrosos al medio ambiente.

El profesorado de los centros educativos ha sido también noti-

cia estos días. Tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones

en el acto de apertura del curso 2007-2008. Quisimos  aprovechar

este acto para felicitar a las educadoras y los educadores que lle-

van más de 25 años ejerciendo la profesión y que en la actualidad

trabajan en las escuelas de Esplugues. Por muchos años de pro-

fesión que se lleven ejerciendo, hay que mantener la llama de la

ilusión encendida. Tenemos unas guarderías, escuelas de adultos

y  centros de infantil, primaria y secundaria de calidad. Desde el

Ayuntamiento, nos implicamos en el ámbito educativo, a través de

una extensa programación de actividades formativas complemen-

tarias que están al alcance de los centros. Es fundamental asentar

unas bases sólidas en la formación intelectual y humana de los jó-

venes. Aquí, todos tenemos un gran papel todas las personas: do-

centes, familias y las que tenemos responsabilidades de gobierno.

Si los chicos y chicas están bien preparados, sabrán y podrán apor-

tar conocimiento y serán, por tanto, lo más preciado de  nuestra

economía y de nuestra sociedad, el capital humano. 
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El proyecto urbanístico Porta
BCN transformará Esplugues
Las consecuencias económicas, sociales, laborales, medioambientales y
urbanísticas de este plan serán notables y repercutirán en toda la ciudad 

El proyecto Porta BCN, cuyas obras se han iniciado recientemen-

te, será mucho más que un plan urbanístico. Más allá de la transforma-

ción de una zona de cuarenta hectáreas de superficie, situadas entre los

barrios de Finestrelles, Ciutat Diagonal y Can Vidalet, su realización va a

tener unas consecuencias económicas, sociales, laborales, medioam-

bientales y urbanísticas muy importantes para toda la ciudad, que se

convertirá en una de las mejor preparadas del Área Metropolitana de

Barcelona para encarar su futuro. 

Porta BCN permitirá integrar en la trama urbana de Esplugues un

ámbito hasta ahora degradado, situado en las entradas al municipio

desde L’Hospitalet (carretera de Collblanc) y desde Barcelona (avenida

Diagonal y Ronda de Dalt), y dar respuesta a necesidades ciudadanas,

como la construcción de viviendas  —125 de las cuales serán de tipolo-

gía protegida—, la instalación de un parque empresarial, un centro co-

mercial y dos hoteles —que pueden generar unos 6.000 puestos de tra-

bajo—, la habilitación de nuevas zonas verdes —la mitad de la superficie

de Porta BCN se destinará a espacios públicos— y el soterramiento de

las líneas eléctricas de alta tensión que cruzan la zona.

Las cuarenta hectáreas que se transformarán están divididas en

dos ámbitos, separados entre si por la autopista B-23. En el ámbito que

queda por debajo de esta vía rápida se construirán las 125 viviendas de

promoción municipal y 60 de promoción privada, el centro comercial y

de ocio y el equipamiento hotelero. En la zona que queda por encima de

la autopista estarán el resto de viviendas, el parque de innovación em-

presarial y la ronda verde. Ahí también está prevista la ubicación de la

estación de metro y de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,

que se denominará Finestrelles-Sant Joan de Déu.

709 viviendas, 125 protegidas
709: ése es el número de viviendas que se construirán en el plan

Porta BCN. 125 serán de promoción municipal y están incluidas en el

Plan Municipal de Vivienda, que prevé construir cerca de 800 pisos pro-

tegidos (venta y alquiler) en el conjunto de nuestro término municipal.

Las primeras promociones ya están en periodo de solicitudes. El resto

de viviendas previstas en Porta BCN serán 67 unifamiliares y 517 pisos,

con distintas dimensiones. En estas construcciones, la sostenibilidad, el

ahorro energético, el provecho de los recursos naturales y una gestión

adecuada de los residuos jugarán un papel fundamental.

La repercusión económica del plan Porta BCN será sustancial. De

hecho, esta actuación va a permitir que Esplugues se sitúe en la prime-

ra línea de la innovación económica. El parque empresarial que se cons-

truirá en el ámbito norte acogerá numerosas firmas punteras en sus

respectivos sectores. Serán 90.000 metros cuadrados  que acogerán

una amplia gama de empresas, que se centrarán en aquellas activida-

des económicas entre las que destacarán las relacionadas con la cultu-

ra, la salud, los servicios a las personas y la investigación científica.

IMATGE VIRTUAL D’ARXIU

En Laureà Miró habrá un equi-

pamiento hotelero y un centro co-

mercial con locales de ocio y cines
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También será importante el impacto económico y laboral que su-

pondrá la construcción de un centro comercial. Contará con una super-

ficie de 15.000 metros cuadrados, 4.200 de los cuales estarán dedicados

a la alimentación y el resto a otros tipos de comercio y a la restauración.

Junto al centro comercial estarán los dos hoteles, dirigidos especial-

mente al sector de los negocios y los congresos.

La movilidad, garantizada
El plan de movilidad que se ha diseñado para dar respuesta al mo-

vimiento de personas que cada día acudirán a estas nuevas zonas urba-

nas de Esplugues garantiza un correcto acceso a las personas, tanto en

transporte público como en vehículo privado. Además del Trambaix, que

ya funciona y asegura el acceso en el ámbito sur, y de los autobuses ur-

banos e interurbanos, está previsto que se construya una estación de

metro y Ferrocarriles de la Generalitat, en la que confluirán las prolon-

gaciones de la línea 3 del metro (desde Zona Universitària) y de la L6 de

los FGC (desde Reina Elisenda, en BCN). Esta línea finalizará en

Finestrelles-Sant Joan de Déu después de haber pasado por dos esta-

ciones nuevas en el término de Barcelona (Monestir de Pedralbes y

Carretera de Esplugues). Además de las mejoras en transporte público,

las obras de Porta BCN servirán para mejorar los accesos a la autopista

B-23 y a la ronda de Dalt. También se construirán pasos subterráneos

para vehículos en la avenida Països Catalans y en la plaza Trias Fargas y

se adecuará la avenida Ahrensburg, para facilitar la conexión con

Barcelona a través de la avenida de Sant Joan de Déu.

Desarrollo urbanístico sostenible
Porta BCN se basa en el desarrollo urbanístico sostenible. El res-

peto al medio ambiente y el uso racional del territorio son prioridades

de primer orden. Más de la mitad del territorio urbanizado será zona

verde;  las líneas eléctricas de alta tensión que atraviesan la zona y que
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tanto impacto visual negativo tienen se soterrarán; todas las construc-

ciones  se edificarán aplicando las últimas tecnologías en ahorro ener-

gético y los edificios dispondrán de captadores solares térmicos para

generar agua caliente; se utilizarán materiales que permiten un gran

ahorro energético y se acondicionará un sistema de recogida selectiva

de residuos, con contenedores soterrados. 

La nueva trama urbana que supondrá Porta BCN será una puerta

de acceso al parque metropolitano de Collserola, con el que convivirá de

manera armónica. El proyecto transforma la zona en un corredor verde

y crea un nuevo acceso al parque apto para peatones y ciclistas. El carril

bici con el que va a contar formará parte de  la llamada Ronda Verde, un

circuito circular de 72 kilómetros que, en un futuro, recorrerá el área

metropolitana, del Llobregat al Besós, pasando por la sierra de

Collserola. 

Retirada provisional dels arbres de l’avinguda
Jacint Esteve

Ha començat ja el procés de trasllat dels arbres de l’avinguda

Jacint Esteve, com a primer pas per a la reforma d’aquesta via, dins

del pla Porta BCN. Els arbres són traslladats a un viver fins al mo-

ment de la seva replantació a la zona, quan l’avinguda Jacint Esteve

quedi reformada i passi a tenir àmplies voreres, zones enjardinades,

carril bicicleta i un passeig central amb plantació de gespa.

IMATGE VIRTUAL D’ARXIU El plan convertirá

Esplugues en un lugar

de atracción económica

AV. AHRENSBURG

C/ JOAN DE LA CIERVA

C/JOAN MIRÓ

C/PROFESSOR BARRAQUER

AV. TRAGINERS
AV. JACINT ESTEVE
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. J

A
C

IN
T 

ES
TE

VE

C/ MANUEL FLORENTÍN

1

2

2

Escola
Isabel de
Villena

Zones de gespa

Zones amb arbrat

2

1 Pipican

Jocs infantils

Carril per a bicicletes

Senyalització
horitzontal.
L’avinguda Jacint
Esteve tindrà dos
carrils de pujada
i dos de baixada.
La resta de carrers són
de dos carrils (sentits
encara per definir)
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Les obres del carrer Anselm Clavé
tancaran la reforma de Can Clota
L’arranjament de l’històric carrer del Sucre significarà la culminació del pla de
millora urbana i de l’accessibilitat d’aquest barri. Les obres duraran divuit mesos

Les obres per reformar el carrer Josep

Anselm Clavé van començar la darrera setma-

na d’octubre. Durant divuit mesos, aquesta via

serà sotmesa a una profunda transformació,

destinada a fer-la més transitable, especial-

ment per a les persones que vagin a peu, i a re-

soldre les carències que presenta en l’actuali-

tat, principalment pel que fa a la xarxa de clave-

gueram i a la seva accessibilitat.

La xarxa de clavegueram que s’hi instal-

larà permetrà millorar la funcionalitat de l’ac-

tual, resoldre les deficiències detectades i afa-

vorir les condicions per al seu futur manteni-

ment. D’altra banda, es modificarà la configu-

ració del carrer per millorar les condicions del

trànsit, tant rodat com de vianants, incorporant

al traçat un carril per a la circulació de bicicle-

tes que formarà part de la futura ronda verda

de l’àrea de Barcelona. El carrer serà més am-

ple, gràcies a la desaparició d’alguns patis d’im-

mobles, fins ara de propietat privada, i això per-

metrà que les voreres siguin más grans i còmo-

des. Se’n renovarà el paviment, igual que l’en-

llumenat públic i l’arbrat, i s’hi instal·laran nous

elements urbans actualment inexistents.

Entre Sant Lluís i pas del Sucre
La reforma del carrer Josep Anselm Cla-

vé afecta el tram comprès entre la plaça Sant

Lluís Gonzaga i el pas del Sucre i comporta, du-

rant el temps d’execució, canvis en la circulació

rodada a la zona. A mesura que es vagin execu-

tant les obres, l’Ajuntament informarà dels dife-

rents trams del carrer que quedaran tallats al

trànsit. El primer que ha quedat afectat és el

que està comprès entre el carrer Oriol i el pas

del Sucre, per on no podran passar els cotxes

durant uns mesos. El desviament es fa per Oriol

i el carrer Lleialtat, que conserva el doble sentit

de circulació entre M. Aurèlia Capmany i el pas

del Sucre.

Amb aquestes obres s’acabarà el pla de

millora urbana i de l’accessibilitat del barri de

Can Clota. Gràcies a aquesta actuació en pro-

funditat promoguda per l’Ajuntament, amb el

suport econòmic de la Generalitat de Catalunya,

a través del Pla únic d’obres i serveis de Cata-

lunya, s’han reformat els carrers Oriol, Sant

Joaquim, Esport, Sant Josep, Constància, la

Pau i Lleialtat i la plaça Sant Lluís. 

El tram afectat pels
treballs de reforma és el
comprès entre la pl. Sant
Lluís i el pas del Sucre

El carrer, vist a través d’un mirall si-

tuat a l’alçada dels jardins del Pont Nou
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PUBLICITAT

Termini

de presentació de 

sol·licituds

PRORROGAT

fins al  31 de desembre
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Esplugues serà pionera en la
recollida selectiva de joguines
i aparells electrònics
L’Ajuntament i la Fundació Ecotic instal·laran
contenidors per recollir-los a les escoles de la ciutat

Esplugues serà la primera ciutat de l’Es-

tat que implantarà un sistema específic de re-

collida de joguines i d’aparells electrònics. L’A-

juntament i la Fundació Ecotic instal·laran a les

escoles públiques de la ciutat uns contenidors

per abocar-hi aquests tipus de deixalles. L’al-

caldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i el director

general d’Ecotic, Joan Riba, van signar el 10

d’octubre passat el conveni que converteix Es-

plugues en municipi pioner en la recollida d’a-

quest material. L’objectiu és incrementar la

taxa de reutilització i reciclatge d’aquests resi-

dus i evitar l’emissió de components tòxics i pe-

rillosos al medi. Riba explica que “els canals

establerts actualment de recollida selectiva no

garanteixen l’entrada d’aquests residus a les

deixalleries”. 

L’alcaldessa d’Esplugues va explicar que

s’han escollit les escoles com a lloc en què es

trobaran els contenidors perquè “aquesta ubi-

cació estratègica servirà per conscienciar els

infants d’Esplugues de la importància de reci-

clar les seves joguines i els petits aparells elec-

trònics que tenim a casa i no sabem què fer-ne.

Si els menuts i menudes de la casa es cons-

ciencien, tota la família ho farà”. “Tenim l’espe-

rança que serà un reciclatge selectiu i efectiu”,

va apuntar l’alcaldessa. 

Campanya de sensibilització
La posada en marxa d’aquest sistema de

recollida selectiva anirà acompanyat d’una

campanya de sensibilització, adreçada a esco-

lars i públic adult, amb un conjunt de materials

didàctics que aportaran informació pràctica

sobre quines joguines es poden reciclar i qui-

nes són les diferents vies de recollida. La cam-

panya serà promoguda per Ecotic, una funda-

ció sense afany de lucre que és responsable de

la recollida de les joguines electròniques del

75% dels productors de tota Espanya. El seu di-

rector general va explicar que altres comuni-

tats autònomes, com Euskadi o Madrid, també

s’han interessat per l’experiència, que també

serà aplicada a Molins de Rei properament.

L’objectiu d’Ecotic, segons va afirmar el mateix

Joan Riba, és recollir quatre quilos d’aquest

material per persona i any.  

Adhesió a la Setmana 
de l’Energia’2007 

LAjuntament s’ha adherit a la

celebració de la Setmana Europea de

l’Energia, que va tenir lloc durant el

mes d’octubre. El dissabte 27

d’octubre, l’Ajuntament va instal·lar un

estand informatiu a l’exterior de la

Biblioteca Pare Miquel on es va

distribuir material divulgatiu i es van

donar consells per consumir energia

d’una manera més eficient. D’altra

banda, a l’IES Severo Ochoa hi van

instal·lar un mòdul on els alumnes van

poder conèixer les característiques i

avantatges de les energies renovables.

A la fotografia, un alumne amb un

minigenerador d’energia eòlica.

Percebut a Esplugues 
un terratrèmol amb
epicentre a Cervelló

Moltes ciutadanes i ciutadans

d’Esplugues van percebre el

terratrèmol d’intensitat 3,2 graus en

l’escala de Richter, que va tenir lloc l’11

d’octubre passat. L’epicentre d’aquest

sisme va ser entre Cervelló i Sant

Vicenç dels Horts.

Moció municipal a favor
del ‘Bicing’ a Esplugues

El Ple municipal va aprovar per

unanimitat a la sessió del mes

d’octubre una moció en què es

compromet a redactar un projecte de

connexió mitjançant carril bici entre

els barris d’Esplugues i les poblacions

limítrofes i treballar per fer extensiu el

servei de lloguer de bicicletes conegut

com Bicing al nostre municipi, com un

nou sistema individual de mobilitat

sostenible i saludable i integrat

plenament dins del sistema de

transport públic de la ciutat.

D’esquerra a dreta, el regidor d’Educació, Juan Antonio Fernández, el direc-

tor general d’Ecotic, Joan Riba, l’alcaldessa, Pilar Díaz, i el primer tinent d’al-

caldia, Enric Giner, en l’acte de signatura del conveni entre l’Ajuntament i Ecotic
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Alta participació al
fòrum ‘A Esplugues,
totes connectades’
L’Ajuntament fomenta l’ús d’Internet per
part de les dones de la ciutat

La convocatòria que l’Ajuntament va fer a les dones perquè participes-

sin al fòrum A Esplugues, totes connectades, va ser un gran èxit. Prop de

150 persones van omplir la sala d’actes del Centre Municipal Puig Coca

per assistir a una jornada de treball que va ser el punt de partida d’un pro-

cés que ha de significar un major ús d’Internet per part de les dones de la

nostra ciutat. Fruit d’aquesta primera trobada, es van crear cinc grups, in-

tegrats per entre 15 i 20 persones, que s’iniciaran en l’ús d’Internet i seran

les encarregades d’iniciar la creació d’una xarxa de comunicació i de co-

neixement per a les dones d’Esplugues. Aquest projecte, com altres que

ha engegat darrerament l’Ajuntament, vol “fer visibles les nostres veus, a

partir d’opinions i de l’intercanvi d’experiències i de notícies a Internet”, tal

com va explicar l’alcaldessa i regidora de la Dona, Pilar Díaz. Un d’aquests

grups estarà format íntegrament per components de les associacions de

dones de La Plana, El Gall i Can Vidalet-El Taller.

La sessió que va convocar l’Ajuntament el 4 d’octubre va servir tam-

bé per presentar les primeres conclusions del procés participatiu iniciat a

partir del primer fòrum Les veus de les dones d’Esplugues; i per crear un

grup de treball les integrants del qual tenen l’encàrrec de fer propostes

per millorar la ciutat, des de diferents punts de vista (social, laboral, eco-

nòmic, urbanístic...). Aquestes propostes seran traslladades al Consistori

perquè les apliqui i serveixin per construir la ciutat amb ulls de dona. 

Celebració del Dia contra 
la violència contra les dones,
el 25 de novembre   

El Consell Municipal de les Dones i l’Ajuntament tenen en-

llestit ja el programa d’activitats que tindran llocamb motiu del Dia

internacional contra la violència contra les dones. Els actes cen-

trals tindran lloc el diumenge 25 de novembre a partir de les 5 de la

tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas. Hi haurà la lectura d’un

manifest institucional i d’un altre redactat per col·lectius joves de la

ciutat; i la representació de l’obra Tengo el alma partida, a càrrec

del grup de dones del Centre d’Informació i Recursos de Dones de

Cornellà. El divendres 23 hi haurà una sessió de videofòrum, amb

la projecció de la pel·lícula Yo soy la Juani (9 de la nit, a l’Espai Jove

Remolí) i el dissabte 24 un taller de prevenció i defensa contra

agressions sexuals, impartit per José Luis Montes, president de

l’Associació Espanyola de Defensa Oriental ( de 4 a 7 de la tarda, al

Complex Esportiu La Plana).

Homenatge a Lluís Companys
en el 67 aniversari del 
seu afusellament   

Per quart any consecutiu, l’Ajuntament d’Esplugues va retre

homenatge el 15 d’octubre passat a la figura del qui fou president

de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, entre 1933 i 1940.

L’acte va tenir lloc al parc Onze de Setembre, amb la presència de

l’alcaldessa, Pilar Díaz, i dels portaveus dels grups municipals d’Es-

plugues (PSC, PPC,ICV, CiU i ERC), que van fer una ofrena floral en

honor de Companys. L’alcaldessa va explicar en el seu parlament

que “amb la mort de Lluís Companys, el règim dictatorial no va

aconseguir enterrar el catalanisme de tot un poble. Avui encara

ens fa estremir recordar l’últim crit que Lluís Companys va fer da-

vant dels seus botxins: ‘Sabré morir serè i amb dignitat, pels meus

ideals de sempre i per Catalunya... i sense cap ombra de rancor’”.

Pilar Díaz va recalcar que “per justícia, per convicció, per coherèn-

cia, convé recordar, convé no oblidar”. L’homenatge es va fer el dia

que es complia el 67 aniversari de l’afusellament del president ca-

talà al Castell de Montjuïc de Barcelona.

Els portaveus dels diferents grups municipals i l’alcaldessa,

en un moment de l’homenatge, al parc Onze de Setembre

La sala d’actes del Centre Municipal Puig Coca es va

omplir de dones interessades a intervenir en la cons-

trucció de l’Esplugues del futur,  fet amb ulls femenins

S’ha creat un grup de treball per 
fer propostes per millorar 
la ciutat ‘amb ulls de dona’
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El servei d’acollida
d’infants que permet donar
temps personal a les
famílies es posa en marxa

La ciutat ha donat un pas més en la conciliació de la vida laboral,

familiar i personal. Des del 29 d’octubre funciona Minuts menuts, un ser-

vei d’acollida temporal per a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys, habilitat

al Complex Esportiu Municipal La Plana. Minuts menuts està concebut

com un espai de respir, on les famílies poden deixar-hi els seus fills en

cas de necessitat, si han de fer alguna gestió o portar a terme alguna ac-

tivitat que sigui incompatible amb la cura de l’infant. Tenint en compte

que el servei es presta en un equipament com el CEM La Plana, perme-

trà mantenir i potenciar els hàbits esportius i saludables de les famílies.

Minuts menuts funciona de dilluns a divendres, de 12 a 2 del mig-

dia i de 3 a 6 de la tarda. Té una capacitat màxima de 10 infants. No és

necessari fer una reserva de plaça, ja que s’entén que el servei dóna res-

posta, precisament, a aquelles necessitats no previstes o gestions a rea-

litzar per les persones adultes que són difícils de dur a terme amb l’a-

companyament dels infants. Això sí, se’n pot fer la reserva d’11 a 12 del

mateix dia que es vulgui disposar del servei (tel. 93 480 27 18). Els infants

només poden estar-hi un màxim de tres hores seguides i, com a molt,

dos dies a la setmana.

El servei disposa de dos tècnics especialistes de jardí d’infància i d’un

monitor de temps de lleure, que organitzen les diferents activitats per ga-

rantir la diversió i distracció dels nens i nenes durant l’estada. El servei té

un preu simbòlic d’un euro l’hora i els pares han d’aportar tots els estris

necessaris per a la cura de l’infant (bolquers, roba per canviar-los...).   

Funciona des del 29 d’octubre al
Complex Esportiu Municipal La Plana,
per a nens i nenes de quatre mesos a
tres anys, de12 a 14 i de 15 a 18 hores

L’Associació Proa organitza
activitats per a tota la població

L’Associació Proa organitza diferents activitats formatives i re-

creatives que,  des del començament d’aquest curs 2007-2008, estan

obertes a tota la població discapacitada d’Esplugues. Són tallers d’es-

cacs, teatre, bàsquet, música, aeròbic, futbol sala i tennis taula, així

com també excursions i sortides en les quals pot participar qualsevol

persona amb discapacitat psíquica. Per a més informació, us podeu

adreçar a l’Associació Proa (av. la Miranda, 11-17, tel. 93 371 94 31).

Jornada de portes obertes 
de la Fundació Finestrelles 

La Fundació Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles va fer el 6

d’octubre passat una jornada de portes obertes, destinada a mos-

trar als visitants les seves instal·lacions i, sobretot, l’activitat  que

porta a terme amb les persones amb discapacitat psíquica. La festa

va comptar amb la presència de la banda de l’Escola Municipal de

Música d’Esplugues i de l’Esbart Vila d’Esplugues. La jornada, en

què es va fer una demostració i una posterior exposició de produc-

tes d’artesania elaborats al taller ocupacional de la Fundació, es va

portar a terme amb la col·laboració dels voluntaris de l’Escola

Natzaret d’Esplugues. Hi van assistir unes 500 persones.

Doble presencia de las
mujeres de Matagalpa   

El colectivo Mujeres de Matagalpa  (Nicaragua) volvió a estar

en Esplugues para realizar dos actividades de concienciación res-

pecto a los temas que, como el agua, pueden afectar a su pueblo.

Realizaron un taller en el IES La Mallola y una obra de teatro (foto) en

el Casal de Cultura Robert Brillas.

El rastrillo solidario de AIDED
será del 9 al 15 de diciembre   

La asociación AIDED, que trabaja por la igualdad de las perso-

nas con discapacidad psíquica, organizará una nueva edición de su

Rastrillo solidario, del 9 al 15 de diciembre, en la sala de exposiciones

del Casal de Cultura Robert Brillas, con la venta de productos cedidos

por empresas, comercios y particulares. El beneficio del Rastrillo ser-

virá para financiar futuros proyectos de AIDED. También se recogerán

alimentos para destinarlos a un comedor social de Barcelona desti-

nado a personas “sin techo”. Las personas que quieran colaborar en

esta recogida podrán entregar su aportación en el mismo Rastrillo.

El servei està adreçat a infants de 0 a 3 anys i funciona al

complex Esportiu Municipal La Plana
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Actes de record  al genocidi
d’Ucraïna en el seu 75 aniversari 
Glaç solidari rememorarà del 21 al 24 de novembre la
mort de més de deu milions de persones l’any 1932

Glaç Solidari organitzarà del 21 al 24 de

novembre una sèrie d’actes per commemorar

el 75 aniversari de la mort de més d’un milió de

persones a Ucraïna, quan l’actual república de

l’est d’Europa estava integrada a la Unió Soviè-

tica i Stalin n’era el president.

La programació d’actes que es podran se-

guir a Esplugues seran la projecció d’un docu-

mental amb imatges reals d’aquell genocidi i un

debat posterior amb la presència de represen-

tants del consolat ucraïnès de Barcelona, a la

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (dimecres

21, 20.30 hores); un concert de presentació del

disc Holodomor 1932-1933, protagonitzat per

Joan Cerezo, Jordi Meda, Carme Mateu, Fran-

cesc Raga i Joan Verdaguer, també a la bibliote-

ca (divendres 23, 21 h); i un darrer acte públic al

parc dels Torrents, on es descobrirà una placa

commemorativa de record d’aquest 75 aniver-

sari i hi haurà l’actuació de la banda de l’Escola

Municipal de Música, el dissabte 24 d’octubre (18

h). Durant els dies de celebració, a la Biblioteca

es podran llegir llibres i revistes amb informació

d’Ucraïna  i del genocidi que ara es recorda. 

Acord de col·laboració entre
l’Ajuntament i la Fundació
Institut Català d’Oncologia 

La Fira de Santa Llúcia
Solidària se celebrarà 
l’1 de desembre

La Fira de Santa Llúcia Solidària

tindrà lloc el proper 1 de desembre, a la

rambla Verge de la Mercè i a l’edifici Cadí

del Centre Sociocultural Molí-Cadí. Tot i

que el programa d’activitats encara no

estava tancat en el moment d’imprimir

aquesta revista, se sap que els estands

de venda i mostra de productes

instal·lats per entitats solidàries  estaran

a la rambla d’11 del mati a 8 del vespre.

Hi  haurà una actuació castellera a les

11, un dinar popular a les 2 del migdia,

un recital de les àvies cantores (grup

vinculat a la parròquia de Sant Antoni) a

les 5; l’actuació d’un grup d’animació,

per als més menuts, a les 6, i una

xerrada informativa (el tema encara no

està decidit) a partir de les 8 del vespre.

També hi haurà una exposició, amb la

participació d’escolars de la ciutat.

Solidaritat amb els
afectats de Guatemala 
i el Perú 

L’Ajuntament ha destinat 12.000 euros,

procedents de l’anomenat Fons

d’Emergències, a ajudar a pal·liar els

efectes de l’huracà Fèlix de Nicaragua i

del terratrèmol a la zona de Pisco (Perú),

succeïts a finals de l’estiu i que van

provocar importants pèrdues humanes i

materials a aquests dos països

llatinoamericans. Els diners seran

gestionats pel Fons Català de Cooperació

al Desenvolupament, juntament amb els

que hagin cedit altres municipis.

Moción sobre la revuelta
en Birmania   

El Pleno aprobó una moción, por

unanimidad, en la que condena

contundentemente al gobierno de

Birmania y exige que se ponga fin a la

represión ejercida sobre los

manifestantes y activistas birmanos en

favor de la democracia y la libertad. La

moción también expresa el apoyo del

Ayuntamiento a la larga lucha del pueblo

birmano para acabar con la dictadura

militar y conseguir la instauración de la

democracia en su país.

L’Ajuntament d’Esplugues i la Fundació

Privada Institut Català d’Oncologia han signat

un conveni de col·laboració per poder portar a

terme activitats de promoció de la salut orien-

tades a la sensibilització i prevenció del càncer.

“Aquest conveni —explica Sara Forgas,

segona tinenta d’alcaldia i regidora de Salut de

l’Ajuntament— ens permetrà desenvolupar pro-

jectes conjunts de treball en relació a l’assesso-

rament general sobre l’epidemiologia del càn-

cer, consells sobre realització de documentació

i fullets relacionats amb aquesta malatia, una

jornada anual sobre activitats preventives i el

suport per a l’organització de xerrades a les as-

sociacions o entitats que l’Ajuntament cregui

adients”. Les activitats que es portaran a terme

estan alineades amb els objectius generals de

la Corporació, que té en la prevenció i la promo-

ció de la salut un dels eixos bàsics d’actuació en

aquest àmbit.

La Fundació Privada Institut Català d’On-

cologia té com a objectiu principal millorar la

qualitat de vida dels malalts de càncer i dels

seus familiars. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el president de la Fundació ICO, Ramon López,

signen el conveni  en presència de la segona tinenta d’alcaldia, Sara Forgas
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L’Ajuntament distribuirà bosses per
recollir els excrements de gos
L’entrega és gratuïta i es fa als punts d’atenció a la
ciutadania  i a través de les agents cíviques

L’Ajuntament continua compromès en la

lluita contra la presència d’excrements de gos-

sos a les voreres dels nostres carrers. I cons-

cient que no tot es pot aconseguir amb el servei

de neteja, per molt constant i eficaç que sigui,

vol incrementar la col·laboració i la conscien-

ciació ciutadana. És per això que en els propers

dies començaran a repartir-se  als punts d’a-

tenció a la ciutadania uns necessers amb bos-

ses per recollir els excrements, que seran lliu-

rats a les persones propietàries de gossos. Les

agents cíviques també faran entrega d’aques-

tes bosses als veïns i veïnes que passegin les

seves mascotes. 

A més d’aquestes bosses, els propietaris

rebran informació bàsica per a una tinença res-

ponsable, en considerar que en ensenyar bé la

seva mascota evitaran problemes de convivèn-

cia. La utilització dels pipicans és fonamental

dins d’aquest procés de socialització. L’incom-

pliment de l’ordenança municipal de tinença

d’animals comporta una sanció econòmica. 

Una mostra del necesser

amb bosses que es lliurarà 

Cal tenir en compte...
• IDENTIFICACIÓ: Cal identificar l’animal amb un microxip.  En cas de pèrdua hi ha l’oportu-

nitat de retrobar-lo. A més, és l’única manera de d’evitar l’abandonament per part dels pro-

pietaris irresponsables. 

• CENS: El propietari ha de censar l’animal en el lloc de residència habitual en els primers

30 dies després del naixement, de la seva adquisició o canvi de residència. Es pot fer en els

punts d’atenció a la ciutadania. És gratuït. Per censar-lo és imprescindible justificar o de-

mostrar que l’animal està identificat. S’ha de portat la cartilla sanitària canina emesa pel

veterinari. Els propietaris de gossos potencialment perillosos hauran d’aportar la pòlissa

de responsabilitat civil (assegurança).

• CURA: L’animal ha de disposar d’un lloc adequat per viure-hi i desenvolupar-s’hi. El pro-

pietari s’ha de responsabilitzar d’un temps de dedicació a l’animal i de les despeses que

comporta la revisió veterinària preventiva: identificació, vacunacions, desparasitació, etc; ha

de cuidar l’entorn, recollir els excrements i portar-lo lligat i amb morrió quan calgui.

L’Ajuntament recomana fer una revisió veterinària preventiva un cop l’any. Els animals, tot i

que no presentin cap signe de malaltia, en poden transmetre alguna a les persones amb la

saliva, la sorra contaminada... Cal mirar els paràsits interns (cucs) i externs (puces, papa-

rres), fer una vacunació preventiva i vigilar l’estat de salut general de l’animal.

Reparació de les fonts de
la rambla V. de la Mercè

El 5 de novembre passat van

començar les obres de remodelació de

les fonts ornamentals situades a la

rambla Verge de la Mercè. Els treballs

que s’hi faran significaran la

rehabilitació completa de les tres fonts,

a causa del seu mal estat i per garantir-

ne la salubritat i la seguretat.

Renovación de los juegos
infantiles en París-Roma-
Londres y Montesa    

El Ayuntamiento  renovará en

breve las zonas de juegos infantiles que

hay ubicadas en los jardines de los

edificios París-Roma-Londres y en los

jardines Montesa. Consistirá en la

sustitución de los juegos actuales por

otros nuevos, convenientemente

homologados,  y en la colocación de

pavimento de goma de protección.

Moció per vetllar per les
restes arqueològiques
que es puguin trobar a la
zona del pla Porta BCN    

A proposta d’ERC, el Ple va aprovar

per unanimitat una moció  perquè

l’Ajuntament informi a les empreses

responsables del desenvolupament del

pla Porta BCN sobre la possibilitat de

trobar-hi restes arqueològiques, ja que

bona part d’aquestes actuacions

urbanístiques es fan sobre una zona on

hi ha el supòsit de l’existència de restes

de la Via Augusta romana. L’Ajuntament

vetllarà pel manteniment de qualsevol

resta arqueològica. 

Reclamen el retorn dels
‘papers de Salamanca’

Una moció d’ICV amb el vot

favorable de tots els grups tret del PPC

fa que el Ple s’adhereixi a la denúncia

feta per la Comissió de la dignitat en el

sentit que el procés de retorn dels

documents catalans de l’Arxiu de la

Guerra Civil de Salamanca per restituir-

los a les persones, partits, sindicats i

entitats de tota mena està interromput

des de l’octubre de 2006.
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El programa formatiu d’activitats complementàries que l’Ajunta-

ment ofereix a les escoles i instituts, públics i concertats, de la ciutat, in-

clou enguany 163 propostes formatives diferents. La novetat d’enguany

és la incorporació al programa de tallers en els àmbits de la diversitat i

la ciutadania, d’una banda; i de la cultura, de l’altra. Les propostes que

eduquen en l’àmbit de la ciutadania són Com els veiem, com ens veuen;

Contes i danses del món i Jocs d’arreu del món. Els de l’àmbit cultural

permetran que les persones participants coneguin equipaments com

l’Escola Municipal de Ceràmica o la Biblioteca. A més, hi ha activitats i

tallers d’esports, consum, d’educació, d’igualtat de gènere, de medi am-

bient, de patrimoni i museus, de salut i de seguretat i convivència ciuta-

dana. Algunes de les propostes són noves, adaptades a les necessitats

dels infants i joves d’avui; d’altres tenen més de vint anys d’antiguitat i,

malgrat això, plena vigència. És el cas de l’educació viària als centres de

primària, que ja fa vint-i-un anys que es porta a terme, sota la supervi-

sió de la nostra Policia Local.

El programa formatiu
complementari a les escoles
inclou 163 propostes 
Són activitats de deu àmbits educatius
diferents que complementen
l’aprenentatge del nostre alumnat 

L’Ajuntament va reunir el 3 d’octubre passat els responsables dels

centres educatius d’Esplugues per explicar-los les característiques i

novetats principals del Programa d’activitats educatives complementà-

ries. El sistema de sol·licituds per part del professorat de cada centre

és, precisament, un dels principals canvis incorporats a l’edició d’en-

guany: les escoles i els instituts poden consultar l’oferta i fer les peti-

cions a través del web municipal www.esplugues.cat. La ciutadania

també pot consultar el programa a Internet, però en el seu cas, per

raons òbvies, no pot accedir al sistema d’inscripció. L’alcaldessa, Pilar

Díaz, i el regidor d’Educació, Juan Antonio Fernández, van explicar en la

trobada abans esmentada que l’objectiu de l’Ajuntament és “continuar

implicat en la plena formació de les noies i dels nois d’Esplugues”.  

Unes 100 persones participen
a la Marxa de la gent gran   

Un centenar de persones van participar a la Marxa de la gent

gran, organitzada per l’Ajuntament seguint la convocatòria del

Consell Comarcal del Baix Llobregat. La Marxa va consistir en una

passejada per diferents parcs d’Esplugues, amb sortida i arribada

de la plaça Catalunya. Al seu pas per la plaça Santa Magdalena, les

persones assistents van assistir a la lectura pública del manifest

commemoratiu de la Marxa, llegit per la regidora de Gent Gran i

d’Immigració, Adela Donaire a la fotografia). També l’alcaldessa,

Pilar Díaz, va desitjar als assistents una bona jornada festiva, alho-

ra que els va agrair la feina feta durant anys “perquè la societat d’a-

vui pugui gaudir del benestar que té”.

Doble xerrada sobre salut
durant el mes d’octubre  

Amb l’objectiu d’educar les persones grans en l’àmbit de la

salut, l’Ajuntament va fer durant el mes d’octubre una doble convo-

catòria: el dimecres 10 d’octubre, el Dr. Salvador Altamir oferí la

xerrada Frenem el pas de la salut a la malaltia; i el 24 d’octubre va

tenir lloc la conferència La salut a l’hivern. El consistori confia que

una important tasca en prevenció de la salut és clau per millorar la

qualitat de vida de la població, especialment de les persones grans,

i actes com aquests hi contribueixen.

El Ayuntamiento prepara un
homenaje a las parejas con más
de 50 años de vida en común

El Ayuntamiento de Esplugues está en pleno proceso de prepa-

ración de un acto de homenaje a las parejas de Esplugues que lle-

van cincuenta años o más de vida en común. El homenaje se en-

marcaría en la celebración de la fiesta de Navidad de la gente

mayor que se organizará el 21 de diciembre, en el Complex

Esportiu Municipal La Plana. Para hacer extensivo el homenaje al

mayor número de parejas, es necesario que aquéllas que cumplan

con el requisito indispensable (cincuenta años de vida en común) lo

comuniquen al Ayuntamiento, antes del 15 de diciembre (teléfono

93 372 04 16, extensión 607, preguntar por Agnès Mateo). 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el regidor d’Educació, Juan A. Fernández,

presidint la presentació del programa als directors dels centres docents

GENT GRAN

GENT GRAN



SERVEIS

| EL PONT D’ESPLUGUES
159 | noviembre de 2007

18

BORSA 
DE TREBALL
Ref. 643. Veïna d’Esplugues de 27 anys s’ofereix per feines domès-

tiques i cangur. Aporta experiència en ambdues ocupacions.

Ref. 644. Estudiant de batxillerat amb experiència com a professo-

ra particular s’ofereix per fer classes de reforç.

Ref. 645. Tècnica auxiliar de farmàcia amb el cicle formatiu de

grau mig finalitzat al 2007 s’ofereix  per treballar com a auxiliar de

farmàcia. 

Ref. 646. S’ofereix per treballar com a mediadora escolar o sanità-

ria, persona amb tres anys d’experiència en aquesta ocupació. 

Ref. 647. Veïna d’Esplugues amb experiència de dependenta busca

feina en tasques de teleoperadora o d’atenció al públic.

Ref. 648. Veïna d’Esplugues formada durant 3 anys en massatge

Shiatsu (massatge xinès) i reflexologia podal, amb experiència d’un

any i mig com a quiromassatgista, massatgista de shiatsu, reflexo-

logia i esteticien, busca feina en aquesta especialitat.

Ref.  649. Senyora de 49 anys busca feina com manipuladora o cai-

xera de supermercat. Parla català i castellà. Anteriorment ha tre-

ballat com a operària de laboratori, manipuladora i en neteges.

Ref. 650. Noia de 28 anys s’ofereix per a feines de neteja en domi-

cili o per a empresa de neteja en horari de 8 a 11 del matí.

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de
l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu electrònic
a mfuente@esplugues.cat

• En primer lloc, cal que denuncieu el fet.

• Podeu denunciar els fets tant al Cos dels Mossos d'Esquadra
com a la Policia Local. A més, disposeu d'una altra manera ràpida
i àgil de fer-ho a través d'Internet a l'adreça www.gencat.net/mossos.

• Si us decidiu per presentar denúncia a les dependències policials
sabeu que: Les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) del Cos de
Mossos d'Esquadra presten servei les 24 hores del dia.

• Es poden presentar denúncies per escrit. És aconsellable portar
un document d'identificació personal o facilitar sempre el número
de DNI.

• Si heu patit un robatori, porteu una llista dels efectes sostrets amb
el màxim de dades significatives.

• Si sou víctimes d'un delicte no toqueu res i aviseu a la policia 088
Mossos d'Esquadra o a la Policia Local (092 des d'Esplugues per
telèfon fix, i 933716666, des de fora del municipi o per mòbil)

• Si teniu coneixement d'un fet delictiu o en sou testimoni aviseu
a la policia, la col·laboració ciutadana és imprescindible per al
coneixement dels del ictes i  evitar-ne de posteriors

Recordeu: presentar denúncia falsa està penat per les lleis de
l'Estat.

���������	
���
����������	
����

SEGURETAT

EN CAS DE NECESSITAT, TRUQUEU: POLICIA LOCAL: 092 /
93 37166 66 • MOSSOS D’ESQUADRA: 088 • EMERGÈNCIES: 112

CONSUMIU AMB CRITERI AVANÇANT
LES COMPRES NADALENQUES

Davant la proximitat de les dates nadalenques, des de l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor volem indicar-vos un se-
guit de recomanacions que us poden ser molt útils per  avançar
les vostres compres.

• Programació de les compres
Feu una llista de les compres necessàries: aliments, regals,
utensilis, etc. Pressuposteu-ho. Eviteu les compres per impuls.
Recordeu que hi ha aliments alternatius als tradicionals d’aquests
dies a un preu més baix.

• Comparació de preus i qualitats
Trieu els productes i marques que realment necessiteu i com-
pareu abans els seus preus en diferents establiments, a més
d’informar-vos, com cal, de quines són les millors ofertes.

• Demaneu el tiquet de caixa, factura i garantia
Demaneu sempre el tiquet de compra dels aliments i dels pro-
ductes de regal, la factura i la garantia de compra segellada.
Comproveu que les instruccions d’ús siguin comprensibles.

• Devolució del producte
Pregunteu per les possibilitats de bescanvi dels articles comprats.
Els comerciants només estan obligats a canviar l’article quan
és defectuós. També es pot canviar per deferència de l’establi-
ment, sempre que així s’anunciï.

• Com escollir la millor joguina
Les joguines han de servir per divertir els petits i convertir-los
en protagonistes. Per elegir una joguina adequada i segura, a
més de tenir en compte l’edat del nen o nena a qui va dirigida,
cal que incorpori la marca CE  com a indicatiu que compleix la
normativa que marca la Unió Europea.

• Practiqueu el consum sostenible
Recicleu tot allò que pugueu.Utilitzeu els transports públics per
tal d’evitar les aglomeracions. Recordeu que a Esplugues es pot
trobar de tot. Anar a comprar a fora significa una despesa afegida.
L’atenció directa és la millor manera d’encertar en la compra.
Heu de reciclar les joguines que no es fan servir. Les que estan
en bon estat es recomana fer-les arribar als infants sense recursos
i les que estan fetes malbé cal dipositar-les al contenidor corres-
ponent o a la deixalleria.

Els comerciants, les associacions de consumidors i l’OMIC acon-
sellen a les consumidores i els consumidors que, a partir de
mitjan novembre, es comencin a fer les compres d’aliments que
es poden congelar o emmagatzemar i es facin les reserves  de
regals i d’aliments que, per les seves característiques, només
es poden adquirir a darrera hora. Hem de modificar els hàbits
de consum per tal de racionalitzar el consum durant aquests
dies i fer-ne un consum responsable.

Amb el suport de

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és al vostre servei
tots els dies, de 9 a 12 del matí (per anar-hi cal tenir cita prèvia):
• Dilluns i els dijous, a l’edifici Molí de Can Vidalet (tel. 93 371 02 66)
• Dimarts, dimecres i divendres, al Centre Municipal Puig Coca
(tel. 93 372 04 16)
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Xerrada sobre l’Alzheimer en
el Dia de la Salut Mental

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer (AFA) va orga-

nitzar el 10 d’octubre, al Casal de Cultura, una conferència sobre

aquest mal, a càrrec de Salvador Altimir, geriatre de l’hospital Ger-

mans Trias i Pujol de Badalona. Unes vuitanta persones van estar

presents a l’acte. També hi van assistir Montserrat Torras, vicepresi-

denta de l’AFA, i Sara Forgas, segona tinenta d’Alcaldia de

l’Ajuntament.

L’Associació de Dones de 
La Plana recorda Frida Kahlo 

L’Associació de Dones de La Plana va obrir el cicle Esplugues

Literària i Musical amb un acte de record de l’artista mexicana Frida

Kahlo, en l’any del centenari del seu naixement. S’hi van llegir textos

autobiogràfics d’aquesta pintora, i Núria Piferrer, Mireia Piferrer i

Mario Mas van interpretar música mexicana. De Frida Kahlo (1907-

1954), que va tenir una vida tràgica i sorprenent, va dir Picasso que

ningú més no tornarà a pintar un rostre capaç d’expressar, amb tanta

bellesa feréstega, totes les sensacions femenines. 

ARE celebra la jornada sobre
l’alcoholisme el 24-N 

L’associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues (ARE) orga-

nitzarà la seva jornada anual de sensibilització envers la malaltia al-

cohòlica el proper 24 de novembre, al Casal de Cultura Robert Brillas.

Durant tota una jornada (de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la

tarda a 9 del vespre, experts en els diferents camps implicats en la

prevenció d’aquesta malatia participaran en taules rodones i pronun-

ciaran conferències sobre la matèria. El certamen celebra enguany

la vintidosena edició. 

L’acte d’obertura del
curs escolar esdevé un
homenatge als mestres
més veterans

L’Ajuntament reconeix la tasca dels
docents que fa més de 25 anys que
exerceixen a Esplugues 

L’acte d’obertura oficial del curs escolar, celebrat el 26 d’octubre

passat a la sala d’actes de les instal·lacions del Consell Català de l’Esport

(c/Sant Mateu, s/n), va esdevenir un homenatge al professorat que treba-

lla a la nostra ciutat i que n’és un dels factors clau de la qualitat educati-

va de la nostra ciutat. L’homenatge es va personalitzar en la figura dels

135 docents que fa més de 25 anys que exerceixen la seva professió a la

nostra ciutat i encara són en actiu. Pertanyen a la pràctica totalitat de

L’acte es va fer a l’auditori del Consell Català de l’Esport

centres docents  (escoles bressol, escoles i instituts) i l’alcaldessa, que és

professora universitària, va explicar que “comparteixo les esperances,

les expectatives, les incerteses i els objectius que qualsevol mestre té

quan comença un curs. Per molts anys de professió  que es tinguin, cal

mantenir la flama de la il·lusió encesa”. Pilar Díaz va qualificar el profes-

sorat com el “gran capital humà dels centres docents d’Esplugues” i va

explicar que “l’educació és vital per a una societat amb futur”. 

Claudi Alsina, catedràtic de Matemàtiques de la Universitat

Politècnica de Catalunya, va fer la lliçó inaugural del curs 2007-2008, La

volta al món cercant les 8 competències matemàtiques, en una ponència

plena d’enginy i de sentit de l’humor. Juan A. Fernández, regidor

d’Educació, i la directora adjunta d’Educació del Baix Llobregat-Anoia de

la Generalitat, Montse Fenés, van presidir l’acte, al qual van  assistir més

de 200 persones.   
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EL MES D’OCTUBRE VA SER NOTÍCIA...

Pau Riba, Jaume Arnella, Marcel Casellas
i Cram, al Correllengua d’Esplugues

El cartell del Correllengua 2007 a Esplugues va ser de luxe. La

presència de Pau Riba, Marcel Casellas, Jaume Arnella i el grup

Cram al Casal de Cultura Robert Brillas va donar una brillantor espe-

cial a la celebració a la nostra ciutat d’aquesta festa reivindicativa en

favor de la llengua catalana. La festa va començar amb la lectura del

manifest del Correllengua 2007, a càrrec del Grup de Percussió

Atabalats. Tot seguit, després de la interpretació de La Moixeranga

— considerat l’himne dels Països Catalans— per part dels grallers

d’Esplugues, Pau Riba va intervenir en l’anomenat II Chillout literari

aborigen, dirigit per Marcel Casellas. Jaume Arnella va presentar

l’espectacle 40 anys i un dia i el grup Cram, alguns integrants del

qual són de la nostra ciutat, van tancar una jornada festiva i reivindi-

cativa amb la seva música.

La biblioteca La Bòbila obre el cicle
dedicat a Dashell Hammet 

La xerrada sobre la relació entre la política i la literatura en la

vida de Samuel Dashell Hammet, oferida per David C. Hall (Wisconsin,

Estats Units), va obrir el 4 d’octubre el cicle que la biblioteca la Bòbila

dedica fins a finals de novembre a l’autor de novel·les mítiques com El

falcó maltès. El cicle inclou la projecció de quatre films basats en

obres de Hammet. 

Les jornades micològiques mostren 
la passió pels bolets a la ciutat

Les jornades micològiques que Amics de la Micologia d’Es-

plugues va organitzar els dies 20 i 21 d’octubre van tornar a ser un

altre èxit de convocatòria i van mostrar la passió micològica que hi

ha  a la nostra ciutat. Els bolets, tant de moda actualment, ja fa més

de 30 anys que tenen a Esplugues un grup de seguidors entusiastes

que organitzen una exposició —enguany amb 309 espècies

diferents—, xerrades  i una degustació que permet assaborir alguns

plats exquisits. L’any no ha estat bo pel que fa als bolets, però això

no ha tret expectació a les jornades, que creixen any rere any.

Bon nivell a la Trobada Castellera del Baix
Llobregat, feta a la nostra població

La Trobada Castellera del Baix Llobregat, celebrada el dissabte

20 a la nostra ciutat, va tenir un bon nivell organitzatiu i participatiu.

Els actes que s’hi van fer van ser la realització d’una xerrada, al Casal

de Cultura Robert Brillas, a càrrec del periodista Pep Ribas sobre els

nous reptes del món casteller en l’inici del segle XXI; el lliurament del

concurs de cartells fet per anunciar aquesta diada; i una exhibició cas-

tellera, realitzada a la plaça Pare Miquel d’Esplugues, en què els car-

golins van poder carregar i descarregar el 3 de 7 i el 4 de 7. També hi

van intervenir les colles de Molins de Rei, Cornellà, Sant Andreu de la

Barca, Sant Feliu i L’Hospitalet.
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Clara Segura, Bruno Oro 
i Arreplegats, alguns dels
protagonistes a L’Avenç 

Clara Segura i Bruno Oro van

protagonitzar Nena, maca, per favor...

les postres a L’Avenç. Doble sessió

teatral per obrir tres mesos (fins al mes

de desembre), plens de bones

propostes, tant per als socis com per al

conjunt de la ciutat. El grup per a

infants Els Arreplegats va actuar el 13

d’octubre i els balls de gent gran estan

tenint una gran acceptació. Aquest mes

de novembre n’hi ha un de programat

per al dia 17, el concert del grup

Perversions (dia 11), una sessió de

cinefòrum amb El perfum (dia 10), les

actuacions del Centro Extremeño Muñoz

Torrero i del Centro Aragonés (dia 18),

un sopar per als socis (dia 23), dues

representacions teatrals de l’obra Arte

(dies 24 i 25) i un concert de l’Escola

Municipal de Música (dia 30).

L’AMPEL visita el Terracotta
Museu del Baix Empordà 

Amics dels Museus i del Patrimoni

d’Esplugues (AMPEL), va fer el  6

d’octubre una visita a la Bisbal

d’Empordà per conèixer-ne el patrimoni

arquitectònic industrial i museogràfic. La

visita al Terracotta Museu va permetre

conèixer el procés d’elaboració de peces

de fang. El bon fons d’estris industrials,

semblants als que havia tingut Pujol i

Bausis, en aquells mateixos anys

(primera dècada del segle XX)

constituïren un atractiu especial.

AMPEL té previst fer una sortida (febrer

2008) al Museu de Molins de Rei i fer un

petit itinerari per edificis que contenen

aplicacions ceràmiques de Pujol i

Bausis. Per acudir-hi, cal sol·licitar

informació al Museu  Can Tinturé.

Èxit de participació al IV Aplec
de la Sardana d’Esplugues

Amb una afluència de públic més que no-

table i un èxit organitzatiu destacable va portar-

se a terme la quarta edició de l’Aplec de la

Sardana, celebrada el 4 de novembre al parc de

Can Vidalet. Durant tota la jornada, amants de la

sardana procedents de tot Catalunya  —tampoc

no hi van faltar tres catalans residents a París—

van gaudir de les diferents peces interpretades

per les cobles Marinada, La Principal del Llobre-

gat i Ciutat de Cornellà, especialment amb les

sardanes de lluïment de cada cobla, dues de tible

i una de tenora. Tots els assistents  van destacar

la bellesa de les peces triades i la perfecció in-

terpretativa de les cobles. L’Aplec el va organitzar

per la Secció Sardanista de L’Avenç i va incloure

un concurs de colles improvisades. 

L’entitat tancarà el seu calendari anual de

celebracions amb  una ballada de sardanes, el 2

de desembre,  al parc Pou d’en Fèlix, amb la

cobla Baix Llobregat, i amb un concert de músi-

ca per a cobla, el 9 de desembre, amb la cobla

Ciutat de Girona. 

L’Aplec es va fer al Parc de Can Vidalet

Godoy, Flavià, Gros, Plana... 
Els artistes de prestigi continuen
passant pel Casal de Cultura
Les companyies Pez en raya, Dei Furbi, Xirriquiteula i
Zum Zum Teatre protagonitzen Eeee! aquest mes

Els artistes de prestigi continuen passant

pel Casal de Cultura Robert Brillas, dins del

segon cicle d’Esplugues entra en escena

(Eeee!). Si Godoy, amb Esperando a Godoy, i Txo

Titelles, amb l’espectacle Circ Cabaret Arman-

do Rissotto, van ser els protagonistes el mes de

setembre, la gent d’Esplugues va poder gaudir

aquest octubre amb les companyies Tritzina,

amb l’espectacle Entrañas, i L’estenedor teatre,

amb Diplo, i amb dos artistes amb una llarga

trajectòria, Marcel Gros, amb Giralluna, i Carles

Flavià, que representà El estado del malestar. 

Aquest mes de novembre començà amb

la pallassa Pepa Plana i amb el mag Edgar i les

companyies Xirriquiteula Teatre i Pez en raya,

els dos primers caps de setmana. Les darreres

actuacions del novembre seran de les compa-

nyies Dei Furbi, que té entre els seus compo-

nents l’espluguenc Òscar Bosch, amb L’illa dels

esclaus (23 de novembre), i Zum Zum Teatre (25

de novembre), amb Pinotxo.  
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Els gegants i gegantes
de la comarca es
troben a Esplugues

Esplugues va ser la capital gegantera de la comarca els dies 27 i 28

d’octubre, amb motiu de la celebració de la Trobada del Baix Llobregat,

amb la participació de 24 colles procedents de l’Hospitalet i de les dife-

rents poblacions de la comarca. Aquesta festa se celebra cada any l’últim

cap de setmana del mes d’octubre en una població diferent del Baix

Llobregat, en aquest cas Esplugues, que ha acollit la desena edició.

Els actes més destacats d’aquesta Trobada es van fer el diumenge

28, a la plaça Catalunya: van ser el traspàs del medalló de l’Hereu i el tra-

dicional ball del Baix. En Mateu, gegant de la colla d’Esplugues, va rebre

Els gegants d’Esplugues i de Corbera,

després de fer-se el relleu de l’Hereu del Baix

Donación de la Asociación
Cultural El Barranco 
a la Fundació Proa

Los responsables de la Asociación Cultural El Barranco han

realizado una donación económica cercana a los 3.000 euros a la

Fundació Privada Proa. El acto de entrega de esta aportación tuvo

lugar el pasado 10 de octubre, en la casa consistorial, con la presen-

cia del presidente y del tesorero de la entidad,  Pedro Camacho y

Rafael Díaz, y de la presidenta de la Fundació Proa y alcaldesa de

Esplugues, Pilar Díaz (ver foto). Les acompañaba Juan Abella, secre-

tario de la Fundació Proa y asesor jurídico del Ayuntamiento. La can-

tidad cedida corresponde a la liquidación de las cuentas de la

Asociación Cultural El Barranco, que llevaba cerca de siete años

inactiva. Transcurrido este tiempo, la junta de la entidad ha decidido

oficializar su disolución y destinar el dinero del que aún disponía a

fines de interés social. La AC El Barranco agrupaba a vecinos y veci-

nas de los edificios París-Roma-Londres y databa de los años 70.

En Mateu, gegant de la nostra ciutat, 
va ser nomenat hereu del Baix, ‘càrrec’
que ostentarà fins a l’octubre de 2008

El Grup d’Estudis presenta el 28
de novembre la II Miscel·lània

El Grup d’Estudis d’Esplugues farà el 28 de novembre, a la sala

d’exposicions del Casal de Cultura,  l’acte de presentació de la II

Miscel·lània, un llibre que recull el més destacat de les activitats fetes

per l’entitat en els darrers anys. D’altra banda, en la línia d’organitzar

xerrades sobre temes diversos, el Grup ha portat al Casal de Cultura

les conferències La senyera catalana al continent americà, en els

mapes dels segles XVI i XVII , amb Enric Guillot (4  octubre), i El Big

Bang sideral de l’univers, amb Mn. Francesc Nicolau (8 novembre).

el medalló, alhora que era nomenat Hereu del Baix, càrrec que ostentarà

fins al mes d’octubre de 2008. En Mateu és el desè hereu del Baix, des-

prés de Jaume (Castelldefels, any 1998), Roc (Sta. Coloma de C., 1999),

Martí (Pallejà, 2000), Climent (Sant Climent de L., 2001), Joan Pi (Sant

Joan Despí, 2002), Guillem (Cervelló, 2003), Andreu (Sant Andreu de la B.,

2004), Gaietà (Olesa, 2005) i Antoni (Corbera, 2006). El ball dels gegants

del Baix és la dansa que interpreten totes les colles de la comarca i que

serveix com a cloenda de la Trobada.

L’organització d’aquesta festa gran dels geganters i les geganteres

del Baix Llobregat va ser una responsabilitat de la Colla d’Esplugues, amb

la col·laboració de la Federació de Colles del Baix Llobregat i de l’Ajunta-

ment d’Esplugues. La Trobada va començar el dissabte amb un assaig, un

sopar i un ball per a les agrupacions participants i va continuar diumenge

amb una plantada a la rambla del Carme i els actes finals a la plaça

Catalunya. 
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Esplugues vive la castañada
durante quince días

25 anys del Concurs de Panellets
El Concurs de Panellets d’Esplugues ha viscut enguany la vint-i-cinquena edició.

Celebrat al parc Onze de Setembre, de la mà de la Secció Sardanista de L’Avenç, el certamen

ha tingut com a persones guanyadores Mercè Masot, Lídia Martínez, i Montserrat Nevado. Els

premis a la presentació van ser per a Anna Andrade, Isabel Batlle i Xavier Gómez. En total hi

va haver 15 participants. Sergi de Meià va exercir de jutge únic del certamen.

La Castañada, en Esplugues, ha durado

quince días. Entre la fiesta que organizó Es-

purnes el sábado 27 y la de la Asociación Cul-

tural Andaluza de Esplugues y su Junta Joven

el sábado 10 de noviembre, la ciudad ha vivido

una docena de actividades que han servido

para celebrar la fiesta más señalada del otoño

en el calendario popular. El Esplai Espurnes

fue el encargado de abrir la celebración, con

una castañada que incluyó la actuación de un

grupo de animación y un correfoc. 

31 de octubre, día estrella
El día más señalado fue el 31 de octubre,

con  celebraciones en la plaza Rovellat (AV La

Plana), las ramblas Verge de la Mercè (Co-

misión de Fiestas de Can Vidalet) y Àngel

Guimerà (AV El Gall), la plaza del Taxi (AV Can

Clota), los jardines de Cal Suís (AV Finestrelles),

el CCA Plaza Macael, los jardines del Casal  de

Cultura (Espluga Viva) y el Espai Jove Remolí.

En ellas, las castañas asadas fueron protago-

nistas, aderezadas, según los casos, con ani-

mación infantil (Los + tumàcat, en la plaza del

Taxi, y Pica-soca en los jardines del Casal), dis-

coteca móvil (rambla Verge de la Mercè), cena y

baile, con el grupo Armonikando (jardines del

Casal de Cultura) o incluso un taller de maqui-

llaje y un concierto con el grupo Nithro (Espai

Jove Remolí). El último acto de la Castañada se

vivió en el local de la ACAE (10 noviembre), con

chocolatada infantil, degustación de castañas

y baila popular. 

Organizadas en los diferentes barrios hasta  una docena de actividades para
celebrar la fiesta más destacada del otoño en el calendario popular

De izquierda a derecha, diferentes mo-

mentos en las castañadas de Can Vidalet,

Can Clota y El Gall, que como el resto tuvie-

ron una gran afluencia
Els premiats del certamen, juntament  amb  les autoritats presents
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Les corals d’Esplugues
cantaran  per la pau 

El cicle Música i Músics de Catalunya ha passat per la nostra ciu-

tat. La soprano catalana Maria Àngels Miró i la pianista Maria Rosa Ribas

van ser les protagonistes d’un recital que va tenir lloc a l’Església de

Santa Magdalena, el 26 d’octubre passat. Va ser un concert inclòs en la

setzena edició d’aquest cicle, els promotors de la qual han escollit sis po-

blacions catalanes per fer-hi els concerts respectius —Vallbona de les

Monges, Terrassa, Subirats, Cabrera de Mar i Sant Cugat del Vallès, a

més d’Esplugues—. Miró i Ribas van interpretar obres de Ximenes, Millet,

Torrents, Capdevila, Lamote, Todrà, Taverna Bech, Codina, Ribas i Homs.

La vetllada va aprofitar-se per presentar les activitats de Justícia i Pau

d’Esplugues (curs 2007-2008), a càrrec del seu president, Xavier Garí, i la

temporada 2007-2008 de l’Escola de Santa Magdalena de Teologia i

Pastoral, a càrrec del biblista Xavier Velasco.  

S’han fet concerts a sis ciutats catalanes

Una exaltació de l’olfacte

L’exposició Ficar-hi el nas, que va tancar les seves portes el 6

de novembre al Casal de Cultura Robert Brillas (c/Àngel Guimerà,

38), ha permès, durant tres setmanes, endinsar-se en el món dels

olfactes. Aquesta mostra, produïda per la Fundació La Caixa, era

una reivindicació de l’olfacte, habitualment ignorat però amb la

capacitat d’evocar records. S’hi podien identificar més de 60 olors,

corresponents a essències naturals.

Un agraïment al civisme 

L’edifici Molí (rambla Verge de la Mercè, 1) acull del 5 al 16 de

novembre l’exposició Gràcies. Fem un bon equip, produïda per la

Diputació de Barcelona amb l’objectiu de promoure el civisme

entre la ciutadania. La integren diferents plafons que componen la

paraula gràcies. Individualment, cada un d’aquests espais

destaquen comportaments o accions que contribueixen a gaudir

d’una ciutat més cívica.

‘Cavall Fort’: concurs de portades

La coneguda revista infantil i juvenil Cavall Fort va organitzar

darrerament  la 23a edició del concurs de portades, destinat a

il·lustrar un dels seus números més recents, concretament, el del

mes de maig de 2007. Una selecció de les 337 obres presentades

es poden veure a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues fins al 24

de novembre. Les il·lustracions havien de ser sobre els pirates i

una de les deu obres finalistes la va presentar una alumna de

l’Escola Garbí d’Esplugues.

Mostra del Cercle Artístic 

El Cercle Artístic d’Esplugues està enllestint una exposició

de pintura que es podrà veure al Casal de Cultura Robert Brillas

(c/Àngel Guimerà, 38) del 12 al 25 de novembre.

‘Treu-li suc’: l’educació sexual en cartells

La publicitat s’ha convertit en una de les eines fonamentals

en l’educació dels joves. L’exposició Treu-li suc, que es va poder

visitar fins al 31 d’octubre, en presentava una selecció, a l’Edifici

Molí. Era produïda per la Diputació de Barcelona.

EXPOSICIONS

Les corals La Coloma, Musicòrum, de l’Hospital Sant Joan de Déu  i

de l’Escola Municipal de Música protagonitzaran el diumenge 18 de no-

vembre (5 de la tarda, biblioteca P. Miquel) el concert Un cant per la pau:

les corals d’Esplugues per la pau, una iniciativa amb la qual es vol trans-

metre un missatge de desig de pau personal i mundial amb la música, l’i-

dioma universal, com a mitjà d’expressió. Com a cloenda, està prevista la

interpretació de l’Himne de l’alegria, la 9a Simfonia de L. V. Beethoven. 

D’altra banda, també dins del cicle Esplugues per la pau, hi haurà

una xerrada sobre el moviment per la pau a Catalunya, amb la interven-

ció de Xavier Garí (Justícia i Pau d’Esplugues), Xavier Badía (Generalitat

de Catalunya) i Pilar Díaz (alcaldessa). 

Serà el 18 de novembre a la biblioteca
Pare Miquel, a les 5 de la tarda

El cicle ‘Música 
i músics de Catalunya’
arriba a la ciutat
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El dibuixant Òscar Nebreda
il·lustrarà el cartell 
d’Els Pastorets d’Esplugues

El dibuixant Òscar Nebreda, un dels més importants del país i un

dels puntals de la revista El Jueves, és l’autor del dibuix que il·lustrarà el

cartell de l’edició d’enguany d’Els  Pastorets d’Esplugues, l’adaptació li-

bèrrima que Pastorets i Companyia fa de l’obra de Josep Maria Folchi

Torres. “Estem molt honorats pel fet que un artista de la talla de Nebreda

hagi tingut aquest gest de complicitat desinteressat  envers nosaltres” ha

explicat Eduard Castelló, president de Pastorets i Companyia. 

En total, la companyia prepara deu representacions de l’obra, els

dies 15, 16, 22, 23, 25 i 26 de desembre, al Casal de Cultura Robert Brillas.

Les entrades  per assistir-hi podran adquirir-se als comerços Annexa (c.

Església, 1) i El Gripau Blau (av. Isidre Martí, 40, en horari comercial. També

es poden sol·licitar al web www.pastoretsicompanyia.com.

Pastorets i Companyia, que des del mes d’octubre passat pertany a

la recentment creada Coordinadora de Pastorets de Catalunya, col·labora-

rarà amb la Marató de TV3 destinant-hi el 10 per cent de la recaptació de

les seves deu representacions. També col·locarà a l’entrada del Casal de

Cultura Robert Brillas una guardiola d’1,20 metres d’alçada, amb la figura

del pingüí, mascota de Pastorets i Companyia, perquè tothom que vulgui

pugui fer-hi una aportació voluntària que se sumarà a la de la recaptació.

La Marató està dedicada enguany a les malalties cardiovasculars, amb el

nom genèric d’El cor no avisa.  

Pastorets i Companyia posa a la venda
les entrades, per a les 10
representacions, des del 15 de novembre

Alfons Rodríguez presenta un
libro sobre Mauritania 
El fotoperiodista espluguense Alfons Rodríguez presenta durante

este mes en Barcelona (la fecha y el horario no estaban confirma-

dos al cierre de esta edición) el libro Walkata y Tichitt, corazón y

alma del desierto mauritano, en el que retrata, con la palabra y la

imagen, estas dos ciudades caravaneras de Mauritania, con su pa-

trimonio histórico y arquitectónico, su vida cotidiana y su entorno

natural. paralelamente, expone las fotografías más destacadas en

el Espai de Fotografia F. Català-Roca, de Barcelona, del 14 al 29 de

noviembre.

La Fundació J. Català prepara
el concurs de pessebres 
La Fundació Josep Català organitza enguany la quarta edició del

Concurs de Pessebres. El certamen inclou dues categories (infantil

fins a 12 anys i adults) i el termini d’inscripció és fins al 30 de no-

vembre, al telèfon 93 371 72 93, d’11 del matí a 1 del migdia. El mun-

tatge dels pessebres presentats es farà el 10 de desembre, a Cal

Nano (plaça Santa Magdalena, 9), lloc on es podrà visitar l’exposició,

els dies 11, 12 i 13 de desembre. El lliurament de premis està pre-

vist per al dia 13 de desembre, a les 7 de la tarda.

Migas populares del Centro
Extremeño Muñoz Torrero 
El Centro Extremeño organizó unas migas populares junto a su sede,

en la calle Maladeta, con motivo del 12 de octubre. El día 20 del

mismo mes actuó en el local social de la entidad el grupo de coros y

danzas del Centro Extremeño San Isidro Labrador. La entidad tiene

un amplio programa anual de actividades, en el que destaca la cele-

bración gastronómica de la matanza del cerdo, en diciembre.

Música de flauta al ‘Cau’
d’Espluga Viva
Espluga Viva va organitzar el 28 d’octubre, al seu Cau del carrer Sant

Francesc Xavier, una vetllada de música de flauta travessera, a cà-

rrec d’Alba Milà, Laura Colino, Jutta Fischer, Daniela Rutscke i Clara

Corbella. Era el segon concert del cicle Concerts de butxaca al Cau,

per divulgar les característiques dels instruments clàssics i tradi-

cionals.

Un detall del cartell d’enguany
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L’Associació Bàsquet Esplugues ha tenido un inicio titubeante en su

estreno en la liga LEB Bronce, la cuarta categoría del baloncesto espa-

ñol, de creación reciente. Con un equipo muy renovado y la aspiración de

mantener la categoría —algo básico teniendo en cuenta la planificación

inmediata y futura de la entidad— los resultados no acaban de conven-

cer, con tres victorias y cuatro derrotas en las siete primeras jornadas. El

alto nivel competitivo y la diversidad geográfica de los rivales son dos da-

tos que el Esplugues deberá tener en cuenta a lo largo de la temporada.

El debut del Esplugues en la liga LEB Bronce —es uno de los dos

equipos catalanes que participan en la categoría— ha obligado al equipo

técnico y a la directiva a renovar la plantilla, con seis jugadores nuevos y

dos foráneos, el americano Thomas y el alemanojordano Schoetz:

• Bases: Sergi López y Manuel Núñez

• Escoltas: Àlex Formento y  Joan Camí

• Aleros: Stefan Ivanovic, David Ausina y Wallace Conceiçao (junior); David

Albalat y Àngel Ferré (sènior B)

• Pivots Dshamal Schoetz, Josep Mestres, Oriol Foz, Vincent Thomas y

Bernat Mas (junior). 

Debut titubeante del
Bàsquet Esplugues en
la liga 2007-2008 

Cambios en el CEM La Plana
La participación del Bàsquet Esplugues en la liga LEB Bronce

ha implicado algunas modificaciones en el CEM La Plana, para

adaptarse a la normativa vigente de la categoría. Los más impor-

tantes són la colocación de unos marcadores electrónicos que indi-

can resultado, tiempo de juego, faltas de equipo y faltas individua-

les; unas canastas que se apoyan en el parquet (son las mismas

que hay en el Palau Blaugrana); y la habilitación de una sala de

prensa y otra para la realización del control antidoping, obligatorio

al final de cada partido. El Bàsquet Esplugues juega sus partidos

como equipo local los domingos a las 5 de la tarde.

El club de voleibol se
estrena en la segunda
división española 
La plantilla cuenta con dos jugadoras
brasileñas y una alemana

El Club Voleibol Esplugues femenino  es otro de los equipos de la

ciudad que este año debuta en una nueva categoría, en este caso la Liga

FEV, la que es la segunda categoría en importancia del voleibol estatal.

El club milita en el grupo B de la categoría, junto al Camp Escolar de

Lleida, el Ciutat de Palma, el Bahía de Mazarrón, el sant Cugat, el Playa

de Finestrart, el U.P. Valencia, el Algar Surmenor, el CVB Barça y el CV

Viladecans. 

Su plantilla ha experimentado una importante transformación, con

la incorporación de varias jugadoras, entre las cuales destacan las brasi-

leñas Nicole Paese y Nicole García y la alemana Lisa Beinborn. También

son nuevas Carolina Velasco (procedente del AVH), Júlia Castanys (CVB

Barça) y Sofía Moreno (AESI). La plantilla está integrada por:

• Líbero: Carolina Velasco

• Colocadoras : Silvia Araco y Júlia Castanys

• Centrals: Sofía Moreno  y Katia Maeso

• Puntas:Nicole Paese, Nicole García, Silvia Solanellas, Bea López y Laia

Damià

• Opuestas: Lidia Cabanillas, Paloma Millán y Lisa Beinborn

El equipo sigue siendo entrenado por Jordi Català, que ha sido su

técnico en las tres últimas campañas. Los amantes del voleibol pueden

seguir la actualidad del club, día a día, a través de la web que ha creado

la entidad, www.clubvoleibolesplugues.com.  

Jordi Català sigue siendo el entrenador
de un equipo que espera consolidarse
en esta nueva categoría
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El Club Handbol Esplugues presenta un equipo aún más joven que

en la liga pasada. Cinco jugadores se han incorporado a la plantilla,

Gerard Mwanjele (Polinyà), Xavi Puchol (La Salle Bonanova), Raúl Laza

(Sant Martí), Oriol Oliveras (FC Barcelona) y David Barbeito, que estaba

sin equipo después de haber jugado, incluso, en liga ASOBAL. La tercera

temporada del Esplugues en la primera nacional masculina se inicia con

el mismo objetivo que las dos anteriores, lograr la permanencia. El equi-

po es consciente que repetir la sexta posición final del año pasado va a

ser muy difícil, según ha explicado su entrenador, Xavi Álvarez, que cum-

plirá su sexta temporada en el cargo.  

La plantilla del Club Handbol Esplugues al completo, el día de su
presentación

El Club Handbol
Esplugues rejuvenece
su plantilla

El inicio de la liga no ha sido excesivamente esperanzador, ya que

la primera victoria no llegó hasta la quinta jornada (42-43 en la pista del

Handbol Sant Joan). Se espera que, sin embargo, el equipo vaya mejo-

rando a medida que transcurra el campeonato.

El equipo, liderado por Xavi Álvarez y  Santi Hernández, está inte-

grado por los siguientes jugadores:

• Porteros: Oriol Oliveras, Cándido Roso y Manuel Pereiro

• Pívots: Miquel González, Xavier Puchol y Gerard Mwanjele

• Extremos: Didac Domínguez, Roger Vidal, Arnau Conejero, Balbino

Jiménez, Raúl Laza, Enric Escoda, Gerard Gómez y Cristian Pérez

• Primeras líneas: Jon Ander Elorza, Víctor Hijano, Óscar Palencia, Jordi

Pujol, Oriol Mas, Pol Vilaplana y David Barbeito. 

El objetivo del equipo en su tercera
temporada en primera nacional 
vuelve a ser la permanencia en la
tercera categoría del balonmano estatal

El Sporting Fútbol Sala repite
en primera división B

El Sporting Club Fútbol Sala Esplugues repite, un año más,

en primera nacinal B, donde milita en el grupo 2. El equipo ha re-

novado en profundidad la plantilla, con únicamente tres jugadores

que repiten con respeco al año pasado, Albert Manzanares, Javier

Lahoz y Jaime Ferrer. La plantilla es la siguiente:

• Porteros: Guillermo Luid y Carles Rosell

• Cierres: Albert Manzanares e Iñaki Merino

• Alas: Àlex García, Víctor Medina, Javier Lahoz, David Fernández,

Jaime Ferrer  y Rufino Badenas.

• Pívots: Víctor Gaona y Gil Gómez

El inicio de la liga ha sido espectacular y tras la disputa de las seis

primeras jornadas estaba en la tercera posición, con cinco victorias

y un empate, a escasamente dos puntos del líder y empatado con

el segundo. El papel del equipo, de momento, es mejor que el año

pasado, en el que el equipo luchó por mantener la categoría.

La Secció de Billar de L’Avenç
celebra el vintè aniversari

La Secció de Billar de L’Avenç celebra durant 2007 el vintè

aniversari de la seva fundació. Durant dues dècades, aquesta enti-

tat vinculada al Centre Cultural i Recreatiu ha representat la nostra

ciutat en diferents competicions, tant oficials com amistoses. El 26

d’octubre passat va organitzar un sopar de tancamen de tempora-

da que va servir per celebrar l’efemèride. En el seu decurs, Enric

Giner, primer tinent d’alcaldia,  va lliurar a l’entitat una placa de fe-

licitació, en nom de l’Ajuntament d’Esplugues. 
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Xavi Arias fa el cim del
Cho Oyu (8.201 m) 
en menys de 24 hores

El muntanyenc espluguenc Xavi Arias s’ha convertit en el primer

alpinista de l’Estat espanyol a pujar el Cho Oyu en menys de 24 hores,

sense cap equip de suport, totalment en solitari i sense oxigen. Arias va

fer l’assalt al cim de la sisena muntanya més alta de la terra (8.201 me-

tres) després d’un període d’aclimatació superior al mes de durada.

Després d’instal·lar el camp base, va anar instal·lant tendes de campa-

nya a diferents alçades, que li poguessin servir de refugi en l’atac final al

cim en cas de sorgir qualsevol situació d’emergència. Un cop va arribar

als 7.000 metres va tornar al camp base, amb la idea, però, d’atacar el

cim. Ho va aconseguir en 23 hores, la segona millor marca mundial,

Daniel Sánchez Llibre visita
Esplugues Televisió

El president del RCD Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, va visi-

tar el 5 d’octubre Esplugues Televisió per participar al programa

Flaixos de sobretaula, espai que dirigeix l’estilista i assessor d’i-

matge Josep Pons. Sánchez Llibre, molt content per la temporada

que està fent el seu primer equip, va parlar de l’entitat, de l’esport i

de la vida i va recordar els seus vincles amb Esplugues, que daten

de quan va començar a col·laborar amb el seu pare a l’empresa fa-

miliar i era proveïdor d’uns coneguts comerciants de la nostra ciu-

tat. Flaixos de sobretaula s’emet tots els divendres, a les 10 de la

nit i té diverses reposicions al llarg de la setmana.

El Centre Excursionista inicia
un nou cicle de sortides

El Centre Excursionista d’Esplugues ha iniciat un nou cicle

d’excursions, que va començar el 16 de setembre passat i que s’a-

llargarà fins al 6 de juliol. En total, són onze sortides a diferents in-

drets de Catalunya, on es descobreixen itineraris inèdits, es conviu

amb la natura i permet introduir-se en el món de l’excursionisme.

Les dues primeres ja s’han fet, al pic de l’Estanyó (Andorra) i als 4

Puigmals. La resta es faran a Les Gavarres (18 de novembre), Sant

Quirze de Colera (16 de desembre), al Puig Bernat (13 de gener), al

cim de la Carbassa (1 de febrer), a la Mussara, Siurana i Cornudella

de Monsant (9 de març), al Sobrepuny i la serra de Picamill (13 d’a-

bril), a l’altiplà de Platformiu (18 de maig), a la dent d’Orlú (8 de

juny) i a la Vall d’Eina i Núria (6 de juliol). Per a més informació i

inscripcions podeu trucar al 93 473 39 09. D’altra banda, el Centre

fa unes sortides destinades a les famílies, amb recorreguts curts i

plans, destinats a iniciar en l’excursionisme els infants. L’oferta de

l’entitat es complementa amb cursets tècnics, expedicions alpinís-

tiques i d’escalada i altres activitats culturals.

Xavi Arias, al

campament base

camí del Cho Oyu

només superada per les 18 hores i 45 minuts que el mexicà Carlos

Cassolio va invertir el 26 d’abril de 1994.

El cim del Cho Oyu és el tercer de més de 8.000 metres que Arias

trepitja en la seva ja dilatada carrera esportiva. Abans ja havia culminat

les ascensions al Shisha Pangma i a l’Annapurna. A més, va quedar-se a

pocs metres d’arribar al sostre de la terra, el cim de l’Everest. Arias, de

37 anys, és professor d’escalada al Club Excursionista de Gràcia, club al

qual ha representat en aquesta nova gesta a l’Himàlaia, amb motiu del

seu 85è aniversari. Arias és, també, integrant del Grup Excursionista

Gelade d’Esplugues, amb el qual ha protagonitzat expedicions al Shsha

Pangma i a l’Everest. L’any 2003 va ser guardonat, juntament amb Mercè

Vidal, amb el premi El Pont d’Esplugues de l’Esport. 

Xavi Arias ja ha fet el cim a tres
muntanyes de més de 8.000 metres. 
En el seu palmarès també hi figuren 
el Shisha Pangma, l’Annapurna

IMATGE CEDIDA PER XAVI ARIAS

IMATGE CEDIDA PEL CENTRE EXCURSIONISTA D’ESPLUGUES
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El quart Aplec de
la Sardana se

L’ACTUALITAT DEL FUTBOL...

El Espluguenc inicia la liga
con ocho caras nuevas 

El Espluguenc, que inició la liga con una

victoria ante La Guardia en el Salt del Pi (2-0),

presenta ocho caras nuevas, dos de ellas pro-

cedentes de su equipo juvenil, Rubén y

Héctor, en su plantilla para la disputa de la

liga, en el grupo 3 de la primera territorial del

futbol catalán. La plantilla la forman los si-

guientes jugadores:

• Porteros: Alberto y Santana (procedente

del Pomar)

• Defensas: Albert, Corvi, Toni, César, Víctor

(Pubilla Cases), Rubén (juvenil), Adan,

Manolo y Héctor (juvenil)

• Medios: Ardit, Xavi, Juanito, Rafita, Aleix

(Polvoritense), Eduard (Polvoritense) y

Alfonso

• Delanteros: Díaz, Jonathan (Riudebitlles),

Martín (Polvoritense)  y Andrés 

El equipo ha iniciado la liga situado en

la parte media de la clasificació, con diez

puntos tras ocho jornadas. 

Continuidad en la plantilla
del Can Vidalet

El Can Vidalet cuenta con una plantilla

continuista respecto a la temporada pasada,

con apenas tres novedades respecto al equi-

po que logró el ascenso a primera territorial.

Son los centrocampistas Didac (procedente

del Castelldefels B) y David (del Vallirana) y el

delantero Sergio (del Sants). La plantilla está

integrada por:

• Porteros: Jordi, Benito y Vele

• Defensas: Ferran, Quique, Àlex, Villa, Vidal,

Jordi García y Marcos

• Centrocampistas: Raúl, Didac, Fran, Dani

Pons, Alberto, Luis, David, Dani Casanovas,

Andrei, Jesús y Oliver

• Delanteros: Pedro, Sergio y Wyqui.

Javier Gutiérrez continúa siendo el téc-

nico de un equipo que ha empezado, como el

año pasado, algo flojo (apenas cinco puntos

en ocho partidos) pero su equipo técnico está

convencido de que el rendimiento mejorará

con el paso de las jornadas, algo que ya ocu-

rrió la pasada campaña.

El Can Cervera se convierte
en filial del Espluguenc

El Can Cervera, equipo que la pasada

campaña militó en segunda territorial y que

este año lo hace en tercera, es el nuevo filial

del Espluguenc.  La necesidad que tenía esta

entidad de dar salida a sus juveniles más pro-

metedores y la del Can Cervera de completar

su plantilla facilitaron el acuerdo entre los dos

clubes. El Can Cervera milita en el grupo 16 de

tercera territorial y juega sus partidos en el

campo municipal de fútbol Salt del Pi.

El CF Can Vidalet crea un
equipo en tercera 

El CF Can Vidalet también cuenta con

un equipo filial, también en tercera territorial

(grupo 17). La función de este conjunto es fo-

guear a los jugadores que salen del juvenil, de

manera que el salto al primer equipo no sea

tan brusco. La aspiración inicial para esta

temporada es estar en los puestos altos de la

clasificación y, si es posible en una categoría

donde prima la veteranía, luchar por el ascen-

so a segunda territorial.

L’Avenç crea un equip de
futbol de veterans

L’inici de temporada ha vist néixer un

altre equip de futbol. Es tracta del conjunt

de veterans del Centre Cultural L’Avenç,

format per socis de l’entitat i que juga a la

lliga d’empreses. Els partits com a equip

local  els juga al camp de futbol Salt del Pi. 

El Veterans Espluguenc
torna al Salt del Pi 

Després d’un any jugant fora de la ciu-

tat per la instal·lació de la gespa artificial al

camp Salt del Pi, l’equip Veterans Espluguenc

ha tornat a casa. Milita a la tercera divisió de

la lliga que agrupa els equips sèniors. L’equip

s’ha desvinculat del FA Espluguenc —és una

entitat independent— i ha canviat la indumen-

tària, recuperant la samarreta blanc-i-ver-

mella que vestia  l’extinta U.D. Esplugues. 

Krill i Can Clota, també a
tercera territorial

El Krill i el Can Clota completen la

relació d’equips de futbol d’Esplugues a

tercera territorial. Militen al grup 16

d’aquesta categoria. 

Nuevo local social del CF
Can Vidalet

La masía de Can Cervera (camí de

Can Buxeres) es la nueva sede social del CF

Can Vidalet. 
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Cooperació (reunió del 4 d’octubre)
Fan una valoració, positiva, de la Festa de la Solidaritat i del Comerç

Just, tot i alguns desajustaments logístics i de dates, que caldrà millorar.

Atenent la petició del Fons Català de Cooperació al desenvolupament, es

decideix destinar 6.000 euros a les catàstrofes humanitàries provocades

pel terratrèmol del Perú i per l’huracà Fèlix a Nicaragua. Anuncien la

presència a Esplugues del Colectivo de Mujeres de Matagalpa i la data en

què es portarà a terme la Fira de Santa Llúcia Solidària, l’1 de desembre.

També s’explica la voluntat de portar a terme un acte de commemoració

del 75è aniversari del genocidi ucraïnès de 1932, a finals del mes de no-

vembre. D’altra banda, es preveu la presència a Catalunya, durant aquest

mes, del responsable de l’Asociación para la Educación Popular Carlos

Fonseca Amador (Nicaragua), Orlando Pineda. 

Immigració (reunió del 18 d’octubre)
Primera reunió d’aquest òrgan, en què s’avalua la progressió de-

mogràfica de la immigració a Esplugues —a la ciutat hi viuen 5.712  ciu-

tadans de nacionalitat estrangera—, es repassen els serveis en matèria

d’immigració, es visualitzen uns curtmetratges sobre sensibilització in-

tercultural i s’anuncia que s’està treballant en una guia d’acollida per a

nouvinguts amb informació del municipi i de serveis d’interès.  

CONSELLS 
MUNICIPALS

El Ple de l’’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 d’octubre

de 2007, va acordar considerar oportuna, necessària i beneficiosa

per als interessos del municipi d’Esplugues de Llobregat, la modifi-

cació puntual del Pla general metropolità del sector urbà de Sant

Llorenç -ajust dels paràmetres d’edificabilitat residencial (habitat-

ges protegits IMPSOL) i del nou edifici judicial, d’aquesta població,

redactada pels serveis tècnics de la Mancomunitat de Municipis de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, en conseqüència, aprovar ini-

cialment el projecte de modificació puntual del PGM de referència.

Alhora, va acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de

parcel·lació, edificació i enderroc en l’àmbit del pla, assenyalada en

el plànol núm. P-2 ‘Comparatiu de la modificació’ del projecte du-

rant el termini d’un any. Aquesta suspensió s’extingirà amb l’aprova-

ció definitiva del projecte i, en tot cas, pel transcurs d’aquest termini.

En compliment del que determina la legislació vigent, el projecte i

l'acord són sotmesos a informació pública pel termini d’un mes 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 totes aquelles per-

sones que hi estiguin interessades i deduir les reclamacions adients.

Esplugues de Llobregat, 22 d’octubre de 2007

L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES INFORMAPARTICIPACIÓ

BASES  DEL 5È CONCURS DE CARTELLS
“XII FESTA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES”

1. PARTICIPANTS. Homes i dones aficionats a la pintura, al dibuix o
al disseny gràfic.
2. TEMA. Ha de tenir relació amb la festa, el seu entorn i el poble
d’Esplugues i haurà de figurar-hi: “XII Festa dels Tres Tombs 2008”
i la data: “9 de març de 2008”.
3. PREMI. Serà únic i tindrà un import de 150 euros.
4. PRESENTACIÓ. Les obres tindran unes mides mínimes de 30x40cm,
seran originals i per realitzar-les es podrà utilitzar qualsevol tècnica
excepte la fotografia, i si és  possible s’hauria de lliurar una còpia en
suport magnètic.
5. IDENTIFICACIÓ. Al dors de cada obra s’escriurà el lema amb el qual
concursa el participant i en un sobre tancat, apart, hi constarà el mateix
LEMA a l’exterior i a dins el nom, l’adreça i el telèfon del participant.
6. El cartell no podrà anar signat ni assenyalat de cap forma ni per
cap sistema que permeti identificar-ne l’autor.
7.  TERMINI D’ADMISSIÓ. Les obres s’hauran de lliurar a Fotografía Integral,
(av. de Cornellà, 76) ó bé al local dels Tres Tombs (pl. Santa Magdalena,
9),  els dimarts de 21.30 a 23 h, fins al 12 de gener de 2008.
8.LLIURAMENT DE PREMIS. El veredicte del jurat i el lliurament del
premi es durà a terme durant el sopar de Sant Antoni Abat que tindrà
lloc el 19 de gener i en què seran convidats els tres finalistes.
9. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES. Les obres no premiades podran ser
recollides a Fotografía Integral en el termini màxim d’un mes a partir
del lliurement dels premis, en cas contrari la Colla dels Tres Tombs
d’Esplugues no es fa responsable de la seva devolució i en podrà fer
l’ús que en cregui convenient.
10. CONSIDERACIONS GENERALS. La obra premiada restarà propietat
de la Colla dels Tres Tombs, il·lustrarà la portada del programa i els
cartells de la festa i en podrà fer l’ús que en cregui convenient.
11. VEREDICTE. La colla organitzadora resoldrà al seu criteri qualsevol
imprevist o reclamació que pogués presentar-se, excepte si són
referits al veredicte del jurat, que serà inapel·lable.
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PORTAVEUS

Corberó

Jordi Figueras | ERC-AM

PSC-PSOE= + impostos
-infraestructures

Roger Pons | CiU

Quan parlem de la lentitud de l’Administra-

ció publica, ajuntaments inclosos, sempre ens

sorprèn la celeritat en determinats tràmits que

triguen mesos o anys en ser resolts. No és el cas

de part del c/ Montserrat propietat de l’escultor

Xavier Corberó, que en  4 escassos mesos ha vist

aprovada una modificació d’un pla especial, pas-

sant per dues administracions diferents 3 vega-

des, Ple de l’Ajuntament, Comissió d’Urbanisme i

altre cop a l’Ajuntament.

Algunes persones, i un

partit polític concret,

s’ha escandalitzat per

les despeses que supo-

sarà l’adquisició de 15

escultures de l’artista. Únicament ERC s’ha es-

candalitzat de que terrenys destinats a verd pú-

blic ara siguin considerats urbanitzables o que

les transformacions de les cases catalogades de

can Bialet o can Cargol segueixin amb un pont

habitable que adultera la seva configuració ar-

quitectònica. El govern socialista es va fer l’orni

amb les obres il·legals; l’oposició o van callar o

no es van assabentar de res. Ara, argumentant

que el patrimoni històric no son únicament les

pedres,  continuen oblidant, com sempre han fet,

la preservació patrimonial del nostre poble i se-

gueixen buscant escàndols financers sense preo-

cupar-se ni de la trama urbana ni dels usos del

sòl. ERC ja va anunciar que no presentaria al·le-

gacions al projecte, confiàvem que els altres par-

tits justificarien els seus sous presentant al·lega-

cions i que el PSC faria bé els deures de llegir-se

les al·legacions anteriors d’ERC per posar seny i

legalitat al desgavell. Ni una cosa ni l’altra ha

passat, ni CiU ni ICV han presentat una altra cosa

que queixes de paraula i el PSC no ha resolt bé el

tema deixant que les principals il·legalitats urba-

nístiques que atempten contra el patrimoni local

siguin consolidades amb el pla proposat. Diu el

poeta que el món no avança, gira, els mateixos

que van permetre que s’enderroqués La Rajoleta

(PSC, PP, IC-V i CiU) segueixen sense entendre

el que significa preservar el patrimoni arquitec-

tònic i històric d’Esplugues.

En el passat ple del mes d'octubre el PSC-PSOE

es va quedar sol aprovant un increment dels impos-

tos locals que oscila entre el 3,3% i el 10%. L'in-

crement més espectacular va ser el de l'Impost de

Béns Immobles, el popularment conegut com a IBI,

que va ser incrementat un 6%. Una autèntica bogeria

financera tenint en compte que el cost de la vida va

pujar un 2,7%, i tenint també en compte que un sec-

tor important de veïns són famílies amb hipoteques,

jubilats i jovent que no podem emancipar-nos en

aquesta ciutat, on els ha-

bitatges són dels més

cars de Catalunya.

La solució a tots

aquests problemes eco-

nòmics va ser pujar els

impostos. Ara bé, hi ha una preocupació creixent

entre els veïns, de pensar per què serveixen els polí-

tics. Algú em va dir que l'alcaldessa i regidora de ser-

veis econòmics semblava més una recaptadora d'im-

postos que no pas una governant.

Bé, els socialistes no estan en el seu millor mo-

ment de gestió i d'eficiència política i, en aquest sen-

tit, només cal veure el circ que s'està produïnt al Prat

amb l'arribada del TGV, l'aparició diària d'esvorancs,

l'indefinit tancament de Rodalies, les cues que hi ha

a l'autopista Pau Casals, i el fet que cap dirigent del

govern central hagi dimitit per aquesta flagrant i

preocupant situació.

La manca d'inversions dels governs de González i

d'Aznar han desembocat avui en aquest caos ferro-

viari. Però tampoc s'aguanta que Zapatero pretengui

vendre una suposada voluntat inversora a Catalunya,

perquè realment el que està fent és limitar-se a apli-

car la clàusula (que va incloure CiU) de l'Estatut que

obliga l'Estat a invertir a Catalunya. Per cert, Chacón

ni es molesta en defensar Catalunya. És evident que

prioritza Espanya. Però no parlem tampoc de les per-

manents modificacions que el tripartit ha fet a la línia

12, reconvertida en ferrocarril i actualment paralitza-

da.

En definitiva, amb el Partit Socialista controlant

l'Estat, Catalunya i Esplugues només rebem engru-

nes i no sacs de riquesa. Això sí, disparen els impos-

tos locals i fan la mínima inversió que els obliga

l'Estatut. Si això és progressisme, que amb nosaltres

no s'hi compti, perquè no creiem en un model polític

que asfixiï la nostra gent. Nosaltres creiem en un

model de ciutat i de país que aporti solucions i efi-

ciència al capdavant dels governs.
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PORTAVEUS

¡Caray! con las 
ordenanzas progres

Luis Ortega | PPC

Som  l’Ajuntament amb
els impostos més baixos

Enric Giner | PSC

Augmentar un 8% l’IBI
és un abús i no està
justificat

Isabel Puertas | ICV

El govern municipal era conscient que la seva pro-

posta d’augmentar l’IBI no tenia cap justificació i pro-

vocaria un fort rebuig social. Per això, ens volen con-

formar rebaixant la proposta inicial. Però si mirem bé

les xifres no hi ha cap rebaixa perquè si sumem al 6%,

que augmenta l’Ajuntament, el 2% d’augment del

valor cadastral que els últims anys ha aplicat l’Estat,

ens trobem amb un augment del 8%.

La decisió és un abús, però la justificació que va

fer l’alcaldessa al ple és demagògica i falsa. Dir que

la ciutadania vol més ser-

veis i que per això calen

més impostos sense ex-

plicar quins són aquests

serveis de més que dona-

rà l’Ajuntament és voler

enganyar la gent. Pensa potser l’alcaldessa que

l’augment espectacular dels seus sous i de les des-

peses faraòniques en propaganda justifiquen l’aug-

ment de la pressió fiscal? 

Però el que va fer vessar el got de la nostra pa-

ciència és argumentar que a Esplugues no paguem

la recollida d’escombraries. Quina barra! Ella matei-

xa va reconèixer que l’IBI s’havia augmentat per in-

cloure la taxa d’escombraries, però es va treure del

barret la idea peregrina que amb l’actualització dels

valors cadastrals de l’any 97, el que pagàvem d’es-

combraries s’havia esfumat... No va explicar que l’ac-

tualització dels valors cadastrals va suposar un aug-

ment espectacular de l’IBI i que des de llavors aquest

ha augmentat sempre per sobre de la inflació. O sigui

que d’esfumat res de res, la paguem i ben pagada la

taxa d’escombraries.

El grup municipal d’ICV voldríem que quan s’a-

proven els impostos i les taxes tinguéssim també  da-

vant nostre les xifres generals dels pressupostos,

perquè així podríem valorar conjuntament, com es fa

en els pressupostos de l’Estat o de la Generalitat, els

dos elements que són bàsics: el que paguem (impos-

tos) i el que rebem (serveis).

Ja sabem que de pressupostos participatius res

de res, però com a mínim complim una de les poques

coses bones que té el “Reglament de Participació

ciutadana” i fem una audiència pública on es presen-

tessin a les entitats i a la ciutadania tant els ingres-

sos com les despeses. I, per acabar, també ens agra-

daria que les AAVV, coherents amb les crítiques que

van plantejar, convoquin mobilitzacions contra l’aug-

ment abusiu de l’IBI, perquè també suposarà un aug-

ment abusiu del recàrrec sobre el transport.

Para el Partido Popular de Esplugues es inconce-

bible e inaceptable la tremenda subida realizada por

el Equipo de Gobierno del PSC-PSOE, en las Ordenan-

zas Fiscales que aprobaron por su mayoría en el pa-

sado Pleno Municipal que se celebró el 17 de octubre

del año en curso.

Consideramos que un 8% de subida del Impuesto

sobre el incremento del valor de los terrenos de natu-

rales urbana (plusvalía en la venta de bienes inmue-

bles) viene en el peor momento, dado que con la in-

certidumbre económica actual, cuesta mucho vender

los pisos y si encima lo gravamos con este 8% de subi-

da, lesionamos  seriamen-

te los intereses privados

de nuestras vecinas/os.

Rechazamos de mane-

ra contundente la subida

producida también del 6%

impuesto municipal más el 2% del impuesto estatal,

en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Como no citar de pasada la otra subida espectacu-

lar de un 10%, en la tasa de prestación de servicios de

intervención integral de la Administración municipal

en actividades e instalaciones.

Y, como no, el resto de las Ordenanzas, que han su-

frido un promedio de subida del 3,3%.

Las personas del Partido Popular, rechazamos di-

chas subidas, tal y como expuse en el Pleno Municipal.

Es curioso que los partidos denominados de izquier-

das, que van por la vida de progres y solidarios, cuan-

do van deteriorando la economía, tanto a nivel munici-

pal, autonómico y estatal, la medida recaudatoria más

social que encuentran es la subida de los impuestos

de manera indiscriminada. 

Por eso VOTAMOS NO a las Ordenanzas Fiscales.

No podemos apoyar esta iniciativa por todo lo ex-

plicado, pero además porque creemos, y así lo hemos

defendido desde hace años en el Ayuntamiento y así

consta en nuestro Programa Electoral, que es posible

una reducción progresiva de los impuestos.

No quiero cerrar esta diminuta tribuna de expre-

sión sin condenar el caos que están provocando a los

usuarios de Renfe y trenes de cercanías, así como en

las vías de circulación de vehículos. Es incomprensi-

ble que, en pleno siglo XXI, Catalunya haya retrocedido

a la altura de país tercermundista, donde se le hunden

a sus pies los socavones que se generan, retrasando e

incluso paralizando la actividad productiva.

Donde las personas se lamentan de la enorme

pérdida de horas que sufren, pues han de madrugar

varias horas antes, para intentar sin éxito llegar a su

trabajo. Si esto fuese un concurso, mi calificación sería

un 0 a la organización y un 10 a la prepotencia y a la

frivolidad demostrada por el PSC-PSOE en el trata-

miento del tema.

Treballem en polítiques d’atenció social, atenem

les preocupacions i demandes ciutadanes i millorem

de forma constant els barris que configuren la nostra

ciutat augmentant la qualitat dels serveis que pres-

tem. Treballem, en definitiva,  perquè Esplugues se-

gueixi sent la ciutat que és, tranquil·la, còmoda i agra-

dable, que els veïns i veïnes valoren.

I això ho fem sent el municipi que té la pressió fis-

cal més baixa. Un 70% inferior a la mitja d’altres po-

blacions similars a la nostra, segons els estudis de la

Diputació de Barcelona. La qual cosa vol dir que la po-

lítica econòmica del nostre Ajuntament es basa en una

gestió eficient dels recur-

sos econòmics.

Aquests mateixos es-

tudis diuen que, el fet de

ser el municipi amb la

menor pressió fiscal,

comporta que l’Ajuntament tingui un 30% menys d’in-

gressos que la mitjana dels municipis entre 20.000 i

100.000 habitants.

Afrontem l’any 2008 amb nous reptes, promovent

gairebé 500 nous habitatges municipals, promovent 

la construcció de nous equipaments, entre ells

l’Auditori i el nou poliesportiu de Les Moreres, oferint

múltiples serveis d’atenció social a les persones, 

alguns d’ells novedosos – l’espai “minuts menuts”

d’acollida puntual per a nens i nenes de 0 a 3 anys n’és

un exemple –, gaudim d’uns parcs ben cuidats a tots

els barris i valorem positivament la seguretat ciutada-

na a la nostra localitat. També volem donar un nou im-

puls a l’economia local i a la capacitat emprenedora

de la ciutat a través del pla Porta BCN, que suposarà

la creació de 6.000 nous llocs de treball,  i el suport al

comerç i l’execució de nous projectes de millora urba-

na als eixos comercials, encapçalats per la nova cons-

trucció dels dos mercats municipals.

Per obtenir els ingressos que ens permetin afron-

tar aquests reptes l’ajuntament, fa pocs dies, ha apro-

vat els impostos i les taxes municipals per a l’any 2008.

S’ha aplicat un increment mitjà del 3,3 % d’acord amb

l’IPC previst, si bé l’Impost de Béns Immobles (IBI) s’ha

incrementat en un 6% (més el 2% que fixa l’Estat). Per

altra banda, no és cert, com es va dir al Ple, per part

d’algun grup polític, i ho podem demostrar, que dins

de l’IBI estigui inclosa la taxa d’escombraries. Per això,

s’ha decidit seguir un any més sense establir aquesta

taxa.




