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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Cal un compromís 
per eradicar 
la violència contra 
les dones

Fa pocs dies vam celebrar a Esplugues els actes com-
memoratius del Dia internacional contra la violència a les
dones. Conscients que cal un compromís ferm per eradicar
qualsevol violència contra les dones, disposem de diversos re-
cursos i eines perquè les dones que són víctimes de maltracta-
ments puguin rebre l’atenció adequada i el suport imprescindi-
ble per afrontar aquesta situació.

El nou Centre d’Informació i Recursos per a Dones que obre
les seves portes aquest mes de desembre serà, entre d’altres,
l’espai de referència, no només per a aquestes víctimes, sinó
també per a totes les dones d’Esplugues que tinguin ganes de
compartir experiències, que vulguin formar-se o bé requerei-
xin informació d’algun tema que els afecti, i sobretot, per a les
dones que vulguin participar activament en l’activitat ciutadana
d’Esplugues.

L’obertura del nou equipament per a dones es fa durant un
mes marcat per les festes nadalenques, en què els carrers co-
mercials de diferents barris llueixen l’enllumenat nadalenc.
Arriba el Nadal i la ciutat es prepara per viure les festes, amb
nombroses activitats culturals i tradicionals. Són moltes les
entitats ciutadanes que aporten il·lusió, música, teatre o es-
port, per fer possible un ampli ventall d’activitats de Nadal i
Reis. Aprofito, doncs, per convidar-vos a participar-hi, i perme-
teu-me que remarqui la campanya “Joguines per a tots els in-
fants” que promouen una desena d’entitats ciutadanes i
l’Ajuntament, per fer possible que, un any més, els Reis Mags
se’n recordin molt especialment dels nens i nenes de famílies
amb pocs recursos de la nostra ciutat.  

Es necesario un
compromiso para
erradicar la violencia
contra las mujeres

Hace pocos días celebramos en Esplugues los actos conme-
morativos del Día internacional contra la violencia a las muje-
res. Conscientes de que es necesario un compromiso firme
para erradicar cualquier violencia contra las mujeres, dispone-
mos de diferentes recursos y medios para que las mujeres que
son víctimas de malos tratos puedan recibir la adecuada aten-
ción y el apoyo imprescindible para afrontar esta situación.

El nuevo Centro de Información y Recursos para Mujeres
que abre sus puertas este mes de diciembre será, entre otros,
el espacio de referencia, no sólo para estas víctimas, sino tam-
bién para todas las mujeres de Esplugues que tengan ganas
de compartir experiencias, que quieran formarse o bien re-
quieran información de algun tema que les afecte, y, sobre
todo, para las mujeres que quieran participar activamente en
la actividad ciudadana de Esplugues.

La apertura del nuevo equipamiento para mujeres tiene
lugar durante un mes marcado por las fiestas navideñas, en
las que las calles comerciales de diferentes barrios lucen la
iluminación navideña. Llega la Navidad y la ciudad se prepara
para vivir las fiestas, con numerosas actividades culturales y
tradicionales. Son muchas las entidades ciudadanas que apor-
tan ilusión, música, teatro o deporte, para hacer posible una
amplia oferta de actividades de Navidad y Reyes. Apro  vecho,
pues, para invitaros a participar en ellas, y permítanme que re-
marque la campaña “Joguines per a tots els infants” que pro-
mueven una decena de entidades ciudadanas y el Ayunta -
miento, para hacer posible que, un año más, los Reyes Magos
se acuerden muy especialmente de los niños y niñas de fami-
lias con pocos recursos de nuestra ciudad. 
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S’amplia la capacitat del futur
Hospital Comarcal, que tindrà 328 llits 
L’equipament, que s’està construint a Sant Joan Despí, podria entrar en
funcionament l’any 2010 per donar cobertura a prop de 300.000 usuaris  

L’Hospital Comarcal serà més gran del previst inicialment. El
Govern de la Generalitat ha aprovat una ampliació del projecte, de mane-
ra que, finalment, comptarà amb 328 llits, una àrea ambulatòria de 74
espais entre consultoris i gabinets i 12 quiròfans. L’evolució de la pobla-
ció i de les necessitats assistencials en l’àmbit d’influència del nou hospi-
tal ha provocat un redisseny de l’equipament, de manera que els canvis
introduïts en el projecte permetran que l’equipament doni resposta a les
necessitats de les poblacions a les quals atendrà, entre les quals hi ha
Esplugues. A més dels 328 llits, els 74 espais de l’àrea ambulatòria 
—entre consultoris i gabinets— i els 12 quiròfans, es preveu que el nou
Hospital Comarcal compti amb una àrea d’urgències amb 40 boxs i 13
places d’observació, 46 places d’hospital de dia i 27 places d’hemodiàlisi.

L’Hospital Comarcal s’està construint al terme municipal de Sant
Joan Despí i donarà cobertura a onze municipis del Baix Llobregat 
—Cornellà, Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Just, Sant Feliu, Molins de
Rei, el Papiol, Vallirana, Corbera, Cervelló i la Palma de Cervelló—, amb
un total de més de 290 mil habitants, que seran 343 mil l’any 2015, se-
gons els càlculs de l’Institut Demogràfic de Catalunya. Estarà ubicat en
uns terrenys de 35.000 metres quadrats, situats a la confluència de l’a-
vinguda Baix Llobregat i el carrer Jacint Verdaguer, molt a prop dels es-
tudis de TV3 i del terme municipal d’Esplugues. L’Hospital Comarcal
comptarà amb un aparcament per a 617 places i la línia T3 del Tram té la
parada de Sant Martí de l’Erm molt a la vora.

El Consorci Sanitari Integral, l’organisme que s’encarrega de la
construcció de l’equipament sanitari, preveu que les obres de l’immoble
s’acabaran durant el tercer trimestre de 2009 i que l’Hospital entri en
funcionament durant 2010, quan les instal·lacions estiguin degudament
equipades. El pressupost total del projecte és de pràcticament 109 mi-
lions d’euros, 87 per l’obra i prop de 22 corresponents a les despeses de-
rivades de l’equipament. El Consorci és una entitat jurídicopública de ca-
ràcter associatiu, en què participen el Servei Català de la Salut, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat
i Sant Joan Despí i Creu Roja Espanyola. Una de les seves finalitats fona-
mentals és l’assistència hospitalària integral.  

Una imatge de les obres de l’Hospital
Comarcal, a finals del mes de novembre

L’equipament sanitari donarà servei 
a onze municipis del Baix Llobregat,
entre els quals hi ha Esplugues. 
Millorarà  la qualitat de l’atenció
sanitària a la nostra comarca
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Els venedors del Mercat de La Plana
es traslladen a la carpa provisional

Els venedors i venedores del Mercat Muni -
ci   pal de La Plana fan aquest mes de desembre
el trasllat de les seves parades a la carpa pro-
visional que l’Ajuntament ha habilitat al so lar
ubicat entre els carrers Llunell, Carme i Quin -
tana, davant mateix de la que ha estat històri-
cament la seva ubicació. 

El trasllat, que en el tancament d’aquesta
edició estava previst que es portés a terme du-
rant el pont de la Puríssima —dies 6, 7, 8 i 9 de
desembre—, permetrà que els paradistes que

han optat pel trasllat ja podran atendre la seva
clientela en el nou emplaçament en els dies
previs a les festes de Nadal, unes dates molt
importants des del punt de vista comercial.

Oferta comercial completa
Com ja va informar El Pont el mes de se-

tembre passat, la carpa provisional acollirà
parades amb una oferta d’aliments frescos i
envasats molt completa: peix i marisc, carn,
aviram, xarcuteria, llegums, conserves, frui-

tes, verdures, pesca salada, herbolari...
També hi haurà servei de bar. El trasllat forma
part del procés de renovació del Mercat
Municipal de La Plana. L’estada dels paradis-
tes al recinte provisional permetrà engegar
les obres de reconstrucció de l’equipament en
el mateix solar que l’acollia, dins d’un nou im-
moble, que compatibilitzarà l’activitat comer-
cial amb la residencial. L’edifici que es cons-
truirà tindrà una planta baixa per al mercat i
un petit súper i habitatges de lloguer per a
joves i gent gran, inclosos en el Pla municipal
d’habitatge. 

El trasllat a la carpa significarà el final
de l’activitat comercial per a un bon nombre de
paradistes que, per edat, per canvi d’activitat
comercial, pels costos que suposa el canvi o
per altres motius han decidit no continuar amb
la seva activitat comercial, a canvi d’una com-
pensació econòmica per part de l’Ajuntament,
pactada dins del procés de negociació per la
renovació del Mercat Municipal actual.  

Canvis en els horaris del Mercat Municipal de La Plana
El Mercat Municipal de La Plana modifica lleugerament els seus horaris a la seva nova

ubicació, per adaptar-se a les necessitats de la seva clientela. La principal novetat és l’obertu-
ra els dijous a la tarda. Els horaris són aquests:
• Dilluns, dimarts i dimecres, de 8 del matí a 2 del migdia
• Dijous, de 8 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre
• Divendres, de 7 del matí a 8 del vespre (obert també al migdia)
• Dissabtes, de 7 del matí a 2.30 del migdia. 

L’equipament inicia una nova etapa dins del seu procés de transformació. Al nou
emplaçament obrirà també els dijous a la tarda    

El recinte es troba a la confluència dels carrers Quintana, Carme i Llunell. En la imatge, pocs dies abans de la seva obertura
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Termini

de presentació de 

sol·licituds

PRORROGAT

fins al  31 de desembre
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Els pressupostos de l’Estat
de 2008 destinen 500.000
euros al projecte de l’auditori

Els pressupostos generals de l’Estat tor-
nen a recordar-se del futur auditori d’Es plu -
gues. Si ja els corresponents a 2007 hi han des-
tinat 300.000 euros, els de l’any que ve tenen
pre vista una inversió de 500.000 euros per al
ma  teix projecte, gràcies a una esmena presen-
tada pel grup parlamentari socialista a les par-

tides corresponents al Ministeri de Cultura. Els
diners dels pressupostos de 2007 han servit per
a la redacció del projecte, que està realitzant
l’estudi Artigues i Sanabria.

El de l’auditori ha de ser un dels projectes
més destacats  de la ciutat en els propers anys
per a l’Ajuntament.   

Als d’enguany ja s’hi aporten 300.000 euros, que s’han
destinat a la redacció del projecte de l’equipament 

La ciutat guanya un nou
equipament, el Centre d’Informació
i Recursos per a Dones

La ciutat guanya un nou equipament i
nous serveis per a la seva població. Es tracta del
Centre d’Informació i Recursos per a Dones,
que coneixerem com  a Vil·la Pepita, per estar
ubicat a la casa senyorial d’aquest nom situada
a la cantonada del carrer Sant Francesc Xavier i
l’avinguda de Cornellà, al costat dels jardins
Pons i Termes. L’equipament s’inaugura el di-
marts 18 de desembre, en una jornada de por-
tes obertes a la ciutadania.

El Centre Vil·la Pepita acull una sèrie de
serveis destinats a les dones d’Esplugues.
Alguns ja havien funcionat en altres equipa-

ments i s’han traslladat a Vil·la Pepita, com el
d’assessorament, i altres s’han format o es 
crearan en un futur immediat. També hi funcio-
narà un centre de documentació i de recerca.
L’al cal dessa i regidora de les Dones, Pilar Díaz,
ha explicat que “hem posat tota la nostra il·lusió
en el disseny i la creació de l’equipament”, que
té la vocació de ser un centre dinamitzador de
les dones de la ciutat. L’alcaldessa apunta que
el CIRD serà un “espai de proximitat, humanit-
zat, acollidor, actiu, on les dones trobin respos-
tes a les seves inquietuds i necessitats”. Ini -
cialment, ocupa la planta baixa de l’edifici. 

Comencen les obres 
de substitució de dues
zones de jocs infantils

Les obres de substitució dels jocs
infantils dels jardins Montesa i de
l’entorn dels edificis París-Roma -
Londres, que El Pont va anunciar a la
passada edició, van començar el 21 de
novembre passat. Durant els tres mesos
que duraran, es procedirà al canvi dels
jocs actuals per uns altres de nou
disseny i major seguretat i, a més, es
posarà sòl de cautxú a les dues zones,
que s’encerclaran amb una tanca de
fusta per a major seguretat dels infants.

Comença la poda 
de l’arbrat viari 
La campanya de poda de l’arbrat viari va
començar el 15 de novembre passat.
Durant unes setmanes, es portarà a
terme aquesta operació als carrers
Laureà Miró, Dr. Gimeno, Flors, Rosella,
Apel·les Mestres, Maladeta, Pubilla
Casas, Pere Galvany, Hortènsia i Menta.
A més, es continuarà fent la poda de
manteniment d’arbrat, consistent a
eliminar les branques baixes que puguin
molestar el pas de vianants, la neteja, la
formació i reducció de branques amb
desviaments, a la resta de carrers on
sigui necessari, al llarg de l’hivern i la
primavera.

L’Ajuntament impulsa 
un pla per adequar
l’enllumenat públic  

L’Ajuntament ha impulsat un pla
per adequar l’enllumenat  al nou
reglament de contaminació lumínica i
per substituir les làmpades de vapor
de mercuri per unes altres de vapor de
sodi, cosa que significarà reduir la
potència real instal·lada. Els carrers i
espais públics on es portarà a terme
aquesta substitució són els carrers Via
Augusta  i Sometents, les places Sant
Lluís Gonzaga, Gandhi, Macael i la
Bòbila, els passatges Domingo, Baix
Lloc i Santa Eulàlia, els jardins
Montesa i Margarida Xirgu i els parcs
de les Esplugues i  Pou d’en Fèlix. Els
treballs es duran a terme durant l’any
2008.

El centre està
ubicat a la casa co-
neguda com Vil·la
Pepita. A dalt, a la
dreta, el logotip de
l’equipament
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La Policia Local fa
educació viària a l’Hospital
Sant Joan de Déu
El centre sanitari ha instal·lat un gran
envelat per informar de com prevenir
els accidents infantils

El servei d’educació viària i cívica de la Policia Local d’Esplugues
està col·laborant amb l’Hospital de Sant Joan de Déu de la nostra ciutat
en la realització d’unes sessions d’educació viària, adreçades als joves pa-
cients del centre sanitari. La col·laboració entre les dues institucions es fa
en el marc d’una campanya de prevenció dels accidents infantils que ha
posat en marxa Sant Joan de Déu. La instal·lació d’un gran envelat infor-
matiu a l’esplanada central del recinte hospitalari n’és l’epicentre.

L’envelat inclou una exposició permanent de panells informatius,
amb consells de seguretat en diferents àmbits: la llar, el temps lliure, la
utilització dels vehicles i la via pública. També s’hi fan una sèrie de tallers
en què els infants poden participar i aprendre els consells que s’hi donen.
La Policia Local ofereix, tots els dilluns i divendres, unes sessions infor-
matives de petit format (10 a 15 minuts) en què explica com creuar un car-
rer amb semàfor o amb la presència d’un policia o una agent cívica, com
cal circular correctament amb bicicleta o quins són els elements de segu-
retat que cal tenir en compte dins d’un cotxe.

L’envelat de prevenció d’accidents infantils estarà al recinte de Sant
Joan de Déu fins a mitjans del mes de gener, en principi, i compta amb la
col·laboració del mateix Ajuntament d’Esplugues, l’Obra Social de Caixa
Tarragona i la Fundació Abertis. 

Audiència pública per
presentar el projecte del
pressupost municipal de 2008   

L’Ajuntament d’Esplugues organitzarà el dilluns 17 de de-
sembre un acte de presentació pública del projecte del pressupost
municipal per a l’any 2008. L’acte tindrà lloc al saló de plens de
l’Ajuntament, a partir de les 7.30 de la tarda, amb  accés lliure per a
tota la ciutadania que hi vulgui assistir. És el segon any consecutiu
que l’Ajuntament organitza aquesta audiència pública, amb l’objec-
tiu d’informar a les persones interessades a conèixer el projecte
pressupostari municipal per a l’any següent.

Més accions formatives 
per a les entitats durant 2008   

L’Ajuntament d’Esplugues organitzarà durant l’any 2008 els
tallers i cursos Disseny i gestió de projectes, Nova cultura organit-
zativa i treball en xarxa, Gestió econòmica i Ofimàtica, que tenen
per objectiu general complementar les habilitats i competències
necessàries dels integrants de les entitats ciutadanes. Aquestes
accions formatives tindran una durada de 8 hores cadascuna.
Durant 2007, l’Ajuntament ha iniciat el programa de formació amb
les entitats, amb una resposta de participació molt destacada.

Celebrada la 22ª jornada sobre
la enfermedad alcohólica

La asociación Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues organi-
zó el pasado 24 de noviembre la 22ª Jornada de sensibilización
sobre la enfermedad alcohólica, en la que expertos en diferentes
ámbitos debatieron sobre los efectos del alcohol en la salud y la con-
ducta de las personas. La psicoterapeuta Consuelo Parea pronunció
la conferencia Maltratos y consumo de alcohol; la psicóloga del
Hospital Universitari de Bellvitge, Mónica Gómez, habló sobre Juego
patológico y alcohol; el también psicólogo Francesc Ruiz, analizó la
Influencia del grupo en el consumo de alcohol y, finalmente, Jordi
Mascaró, del Hospital Mutua de Terrassa habló de la Relación entre
medicina interna y alcohol. También acudieron al acto el presidente
de la Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Catalunya, José
Díaz, la alcaldesa, Pilar Díaz, la segunda teniente de alcaldía, Sara
Forgas, y los directivos de Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues,
con su presidente Juan Garijo, a la cabeza. 

La entidad organizadora, ARE, lleva a cabo una importante
tarea de prevención y curación de la enfermedad

Luis Muñoz, caporal de la Policia Local, expli-
ca a tres visitants a l’envelat la conducta a seguir
a l’hora de travessar un carrer amb semàfor

Els infants aprenen a travessar el carrer,
a circular amb bicicleta i a utilitzar 
els elements de seguretat d’un cotxe
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Una delegación del Ayuntamiento
visita Macael con motivo del 18
aniversario del hermanamiento

Una delegación municipal, integrada por
la alcaldesa, Pilar Díaz, el tercer teniente de al-
caldía y concejal de Educación y Ciudad del
Conocimiento, Juan A. Fernández, y el concejal
de Promoción Económica, Turismo y Herma -
namientos,  Ramon Cervera, visitó los pasados
17 y 18 de noviembre  la población de Macael,
con motivo de la celebración del decimoctavo
aniversario del hermanamiento entre ambas
poblaciones, que data de 1989. Los representan-
tes del consistorio fueron recibidos por el alcal-
de de Macael, Juan Pastor, y otros concejales.

Durante su presencia en la capital mun-

dial del mármol, la delegación de Esplugues vi-
sitó las calles más típicas del municipio, las can-
teras y el Centro Tecnológico Andaluz de la
Piedra. También estuvieron en la plaza de
Esplugues en Macael, lugar en el que se descu-
brió una placa conmemorativa de la  primera vi-
sita de la alcaldesa al municipio almeriense, y
mantuvieron un encuentro institucional con
quienes han sido alcaldes de la localidad en las
últimas décadas. Además, asistieron al acto de
entrega de los XXIII Premios Macael y a la cele-
bración del Día de la Provincia, en Albox, ciudad
situada a 20 kilómetros de Macael. 

Esplugues recorda
l’holocaust d’Ucraïna,
Holodomor 1932-1933 

Representants de
l’AEPCFA visiten la ciutat 
Orlando Pineda, coordinador de la
nicaragüenca Asociación para la
Educación Popular Carlos Fonseca
Amador, i Inmanuel Urbina, el seu
responsable de cooperació internacional,
van estar el passat mes de novembre a
Esplugues, on van trobar-se amb els
alumnes de l’Institut La Mallola —amb el
qual l’AEPCFA manté una relació de
cooperació des de fa 14 anys— i van
oferir una conferència a la biblioteca
Pare Miquel. També van trobar-se amb
l’alcaldessa, Pilar Díaz, i la regidora de
Cooperació, Mariber Peláez. 

Trobada institucional
amb el bisbe de Boma    

El bisbe de Boma (Rep. Dem.
Congo) va ser rebut a l’Ajuntament per la
2a tinenta d’alcaldia, Sara Forgas, dins
de la visita que va fer a la ciutat per
trobar-se amb membres de la parròquia
de Santa Magdalena, amb la qual la seva
diòcesi manté des de fa anys una relació
de cooperació, que enguany està
destinada a escolaritzar infants  i a
reduir la taxa d’analfabetisme a la zona.

Trobada dels cercles
artístics d’Esplugues 
i Sant Boi de Llobregat

Els cercles artístics d’Esplugues i
de Sant Boi de Llobregat van
protagonitzar una trobada el 25 de
novembre passat, al Casal de Cultura
Robert Brillas. Van fer una fira d’art al
carrer i un recital de poemes i de
cançons. El Cercle Artístic d’Esplugues
organitza cada any una trobada
d’aquesta mena amb entitats de
característiques semblants.

Més de 10 milions de persones van morir
de gana els anys 1932 i 1933 a Ucraïna. 75 anys
després, la ciutat d’Esplugues ha recordat aquell
fet amb la realització d’una sèrie d’activitats or-
ganitzades per Glaç Solidari, una entitat sorgida
arran del vintè aniversari de l’explosió de la cen-
tral nuclear de Txernòbil i que, des d’aleshores,
treballa en favor del benestar  de les persones
que viuen a aquesta república exsoviètica. 

La commemoració de l’Holodomor 1932-
1933 va constar de tres actes públics: la realit-
zació d’un debat, amb la projecció d’un docu-

mental, a la biblioteca Pare Miquel (21 de no-
vembre); un concert musical de presentació del
CD Holodomor, amb Joan Cerezo (teclats), Jordi
Meda (flauta, saxo i clarinet), Carme Mateu (veus
i guitarra), Joan Verdaguer, Vlad Tovstogan,
Anton Danylenko (veus) i Francesc Raga (baix i
percussions); i l’acte final, amb el descobriment
d’una placa, al parc dels Torrents, on des de fa
un any ja hi ha una altra placa de record de l’acci -
dent nuclear de Txernòbil, i un concert de la ban -
da de l’Escola Municipal de Música.  

La ciutat ha recordat uns fets que van suposar la mort de deu milions de persones
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La campanya solidària ‘Joguines
per a tots els infants’ es farà del
22 de desembre al 4 de gener
L’objectiu és la recollida de regals per als fills i filles de
famílies d’Esplugues amb pocs recursos

L’Ajuntament i diferents entitats d’Es plu -
gues (associacions de veïns del Gall i Can Clota,
Creu Roja d’Es plu gues, Esplai de Gent Gran de
Can Clota, Esplai Espurnes, Esplugues Tele -
visió, Sastri nyols de la Fundació Santa Mag -
dalena, Rotary Club i Unió de Botiguers i de Co -
merciants d’Es plu gues) promouen la campan-
ya Joguines per a tots els infants. L’objectiu és
recollir joguines perquè els Reis arribin a totes
les llars de la ciutat, fins i tot a les de les famí-
lies amb menys recursos. Les persones que hi

vulguin col·laborar podran portar joguines
noves (no cal embolicar-les) per a nens i nenes
de 0 a 12 anys, del 22 de desembre al 4 de gener.

Les joguines que es recullin seran lliura-
des als infants  —seleccionats mitjançant uns
criteris prèviament establerts pels serveis so-
cials municipals— el dia 5 de gener, al Centre
Municipal Puig Coca, en un acte íntim reservat
a les famílies, que rebran una invitació prèvia a
aquest efecte. 

Els Reis arribaran a tothom, gràcies a  ‘Joguines per a tots els infants’

On es poden lliurar les joguines?
Els punts de recollida de les joguines són els següents:
• Esplugues Televisió:  Jacint Verdaguer , 7 , de dilluns a dijous de 10 a 14 i de 17 a 21 h, i di-

vendres de 10 a 14 h.
• Creu Roja d’Esplugues: Severo Ochoa 14, de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18 h.
• Associació de Veïns del Gall: passatge Joan Brillas, 5, de dilluns a dijous, de 19 a 21 h.
• Esplai de Gent Gran de Can Clota: la Pau 10, de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 

20 h.
• Sastrinyols (Fundació Santa Magdalena ): Laureà Miró 209, de dilluns a divendres de 16 a

20 h.
• Centre Municipal Puig Coca: Petit Parc de l’ Amistat s/n, de dilluns a divendres de 10 a

20h.
Les dates de lliurament de les joguines seran del 22 de desembre al 4 de gener.

Reis solidaris també per a
la gent gran, gràcies a la
Creu Roja d’Esplugues 

Creu Roja d’Esplugues impulsa,
com en anys anteriors, una campanya
benèfica en favor de la gent gran,
coincidint amb la celebració de la festa
dels Reis Mags. A través d’empreses
col·laboradores, particulars i, en
especial, del treball dels voluntaris que
hi participen, es vol obsequiar la gent
gran més necessitada de la nostra
població i també de Sant Just, l’altre
municipi on treballa l’Assemblea Local
de la Creu Roja. Les persones que
vulguin col·laborar amb la campanya
poden fer-ho amb un obsequi, que es
pot lliurar a la seu de Creu Roja (carrer
Severo Ochoa, 14) o amb una aportació
econòmica al compte 2100-0323-50-
0200191893. 

Concurs de dibuix del
CCA Plaça Macael    

El Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael organitza un concurs de dibuix el
15 de desembre, dins de les Festes
d’Hivern. El certamen, ja tot un clàssic a
la programació hivernal de cada mes de
desembre a Esplugues, començarà a les
11 del matí, al local de l’entitat, a la plaça
Macael.  Hi haurà tres categories: fins a
5 anys; de 6 a 10 i d’11 a 14.

La Secció Sardanista fa
un concert de música per
a cobla    

La Secció Sardanista de L’Avenç
organitzarà el 16 de desembre un
concert de música per a cobla, amb la
presència de la Cobla Ciutat de Girona.
Es tracta de l’habitual cita que els
amants de la música sardanista tenen
cada mes de desembre, amb motiu de
l’aniversari de l’entitat organitzadora. 

Festival de baile de la
ACAE

La Asociación Cultural Andaluza
de Esplugues realiza su tradicional
festival navideño el sábado 15 de
diciembre (7 de la tarde, local de la
entidad, calle J. Anselm Clavé).
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La Asociación de Vecinos de Can Vidalet tiene lista ya la progra-
mación de su Diciembre cultural, el ciclo de actividades que cada último
mes del año organiza con el objetivo de amenizar la vida social de su ba-
rrio. Los tres actos previstos para los próximos días serán una audición
de guitarra-noche de fiesta, que se realizará el 15 de diciembre, en el
edificio Cadí (8 de la tarde); una fiesta infantil, en la que participará el
grupo infantil Ja, ja, ja y en la que habrá un cagatió para todos los niños
y niñas asistentes (6 de la tarde), que tendrá lugar el 20 de diciembre; y
un espectáculo de variedades, que se celebrará el dia 21 (9.30 de la
noche). También se podrá ver, en el edificio Cadí, una exposición de ma-
nualidades y demás talleres de la Asociación de Vecinos. 

Triple propuesta lúdica 
en el ‘Diciembre cultural’ 
de Can Vidalet
Habrá una audición de guitarra, 
una fiesta infantil y un espectáculo 
de variedades en el edificio Cadí

Venda de productes i música
en directe a la Fira de Nadal   

La Fira de Nadal que Tradicions i Costums d’Espluga Viva or-
ganitzarà el dissabte 15 de desembre, a la zona de vianants del ca-
rrer Àngel Guimerà, comptarà amb una trentena de parades amb
tions, molsa, plantes i verd de Nadal, figures de pessebre, ceràmi-
ca, joies, embotits o coques de vidre. Durant tot el dia, de 10 del
matí a 9 de la nit, les persones que visitin la Fira podran accedir a
aquests productes nadalencs i gaudir de tot l’embolcall de la ma-
teixa fira, amb actuacions de les corals dels CEIP Folch i Torres,
Can Vidalet i Isidre Martí (13 h), dels grallers d’Esplugues i d’El
Palomar, dels rapsodes que recitaran l’Oratori de Nadal (18 h), de
la Colla de Bastoners d’Esplugues (19.30 h) i de l’Esbart Vila
d’Esplugues (20 h). 

Els Pastorets d’Esplugues
estrenen guió i personatges  

Dos pastorets d’Esplugues van camí de Palestina pel naixe-
ment del Messies. La història serà la mateixa, però molts dels per-
sonatges i de les escenes de la versió 2007 seran diferents respec-
te a la d’anys anteriors. Els integrants de Pastorets i Companyia,
inquiets i innovadors com sempre, faran deu representacions d’a-
questa obra del dissabte 15 al dimecres al 26 de desembre, en dife-
rents horaris, al Casal de Cultura Robert Brillas. El ritme de venda
anticipada de les entrades fa pensar que  la resposta del públic tor-
narà a ser tan bona com en anys precedents.

La Biblioteca P. Miquel farà dues
sessions de L’hora del conte
durant el mes de desembre

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues farà dues sessions de
L’hora del conte durant aquest mes de desembre. Aquest dissabte
15, Blai Sanabre explicarà contes de nenes, noies, donzelles i prin-
ceses valentes que resolen enigmes o qüestions diferents (12 del
migdia). El grup Titelles Naip representarà el dissabte 22 de de-
sembre El llibre de la selva, la història protagonitzada per Mowgli,
escrita per Rudyard Kipling i popularitzada per Walt Disney (12 del
migdia).

El pesebre viviente del CCA Plaza Macael se puede
presenciar en el local de la entidad, en Can Vidalet

El pesebre viviente del
C.C.A. Plaza Macael tendrá
nueve representaciones

Otra de las citas esperadas de la Navidad en Esplugues, y en Can
Vidalet en particular, es el pesebre piviente que el Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael organiza los últimos días del año en su local so-
cial. Los jóvenes socios de la entidad representan los papeles de la his-
toria del nacimiento de Jesucristo, desde la llegada de María y José a
Belén hasta sus primeros años de vida. Con decorados realizados por
los propios socios de la entidad, la obra cuenta con el acompañamiento
musical de su coro rociero. Además, suelen participar otras casas de
Andalucía, expresamente invitadas. Las funciones son del 21 al 29 de di-
ciembre, a las 8.30 de la tarde. 
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Espluga Viva torna 
a representar el seu
pessebre vivent  

Espluga Viva torna aquest Nadal a
fer el seu pessebre vivent, un
esdeveniment inherent a la història de
l’entitat que havia deixat de representar
els últims anys i que l’any passat va
recuperar. L’escenificació,
protagonitzada pels integrants de
l’Agrupament, es podrà veure el dissabte
22 de desembre, a les 7 de la tarda, al
Centre Municipal Puig Coca. 

L’Avenç farà una festa 
per celebrar el cap d’any  

El Centre Cultural i Recreatiu
L’Avenç vol acabar l’any 2007 i començar
el 2008 de la millor manera, amb una
festa a la sala Joan Brillas, que
començarà a les 21.30 hores del 31 de
desembre i s’acabarà entrada la
matinada de l’1 de gener. Hi haurà un
sopar i un ball posterior. El sopar està
limitat a 130 persones.

L’Endoll Grup de Teatre
fa la lectura del ‘Poema
de Nadal’

L’Endoll Grup de Teatre, del CCR
L’Avenç, serà un dels protagonistes
culturals d’aquestes festes a la nostra
ciutat amb la lectura dramatitzada del
Poema de Nadal. Les veus femenines
d’Olga Álvarez, Fina Bonet, Eva Cañadas
i Maria Collado, i les masculines de
Sergi Guirado, Pep Martínez, Toni Udina,
Joan Morera i Jordi Udina traslladaran
al públic la màgia nadalenca expressada
en paraules a l’obra de Josep Maria de
Sagarra. L’acte, dirigit per Jordi Udina,
es farà a la Sala Joan Brillas del CCR
L’Avenç (30 de desembre, 6 de la tarda).

Concerts de La Coloma 
i l’Escola Municipal  

La Coral La Coloma i la coral
d’adults de l’Escola Municipal de
Música actuaran conjuntament en dos
concerts de nadales el divendres 14 de
desembre a la parròquia de Sant
Mateu i el divendres 21 a l’església de
Santa Magdalena (8.30 del vespre).

Can Tinturé lucirá un pesebre
procedente de Bolivia

En el Museo Can Tinturé hace años que,
cada Navidad se muestra un pesebre diferente,
procedente de algún rincón del mundo. Este año,
el que se podrá ver es originario de Bolivia, ha
sido cedido por la familia Giner-Gracia y se pre-
sentará el próximo sábado, 15 de diciembre, en
el mismo museo. Durante  el acto de presenta-
ción habrá un espectáculo infantil en el que se
explicará cómo se celebra la Navidad en Bolivia.
También se mostrará, por primera vez, el ejem-
plar número 12 de la Col·lecció de rajoles  Pujol i

Bausis, que edita el Ayuntamiento —ese mismo
día se podrá adquirir en la Fira de Nadal, en la
calle Àngel Guimerà—.

Unió de Botiguers i de
Comerciants

En el mismo acto, la Unió de Botiguers i
Comerciants d’Esplugues organizará un caga-
tió para los más pequeños. Será de las 11 de la
mañana a la 1.30 de la tarde, en los jardines del
recinto.  

El carrer Àngel
Guimerà, l’any
passat, il·luminat

L’enllumenat nadalenc en divuit
carrers d’Esplugues s’encendrà
cada dia fins al 6 de gener
Diferents vies dels barris de La Plana, Can Clota, Can
Vidalet, el Gall i Centre viuen l’ambient nadalenc

El Nadal sense l’enllumenat al carrer no
seria el mateix. Les garlandes lluminoses ins-
tal·lades d’una vorera a l’altra de diferents car -
rers  donen a aquestes vies i al conjunt de la ciu-
tat un caliu diferent, el propi d’aquests dies. 

Els carrers que estan adornats, totalment
o parcialment, són Joan Corrales, Doctor Ma -
nuel Riera, Josep Miquel Quintana, Francesc
Llunell, Alegria, Àngel Guimerà, Josep Cam -
preciós, Em ili Juncadella, Jacint Verda guer,
Sant Fran cesc Xavier, Isidre Martí, Laureà Miró,
Església, Josep Anselm Clavé, la Pau, Miramar,

Verge de la Mercè i Menta. En total, s’han
instal·lat 150 arcs lluminosos, amb bombetes
de baix consum, per una major eficiència ener-
gètica. Es preveu que el consum total serà de
150.000 vats. L’horari d’encesa és de 5.45 de la
tarda a 11 de la nit (de dilluns a diumenge).

La inauguració de l’enllumenat es va fer
el 5 de desembre passat, presidida per l’alcal-
dessa i amb la presència de regidors i regido-
res, representants d’associacions de veïns i de
la Unió de Botiguers.  

IMATGE D’ARXIU
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‘Arte’, l’obra actual més
representada al món, es va
poder veure a L’Avenç 

La Sala Joan Brillas, del CCR L’Avenç, va acollir els dies 23 i 24
de novembre i l’1 de desembre la triple posada en escena de l’obra
Arte, a càrrec de L’Endoll Grup de Teatre.Toni Oliva (que també n’és
el director), Fermín Molero i David Sánchez van protagonitzar  la his-
tòria d’un trio d’amics que veuen perillar la seva relació a causa d’un
quadre blanc. El text de Yasmina Reza és l’obra de teatre d’un autor
viu més representada del món. Al nostre país se n’han pogut veure
versions protagonitzades per Josep Maria Flotats i Josep Maria Pou,
i per Ricardo Darín. L’Endoll ha fet una posada en escena consistent,
d’acord amb la qualitat de teatre amateur que el caracteritza.

Pep Bou porta les seves
bombolles al Casal de
Cultura Robert Brillas 
el 29 de desembre 

La segona temporada del cicle teatre
Eeee! es tanca; ara es prepara 
ja la primera de l’any 2008

Carles Flavià ha estat una altra
de les cares conegudes del teatre
català que han actuat al Casal en
aquest darrer trimestre de l’any

Un dels artistes més singulars del panorama teatral català actuarà
el 29 de desembre al Casal de Cultura Robert Brillas. És Pep Bou, que
durà a Esplugues la seva habilitat de combinar llum, sabó, fums i so, per
crear un espectacle que destaca per la seva bellesa. Bou, la trajectòria
del qual està avalada per innombrables premis, nacionals i internacio-
nals, serà el protagonista de la darrera representació per a adults de la
segona temporada (setembre-desembre) del cicle teatral Esplugues
entra en escena. L’obra, que té el suport de l’Institut Català de les
Indústries Culturals (ICIC), es podrà veure a partir de les 10 de la nit del
dia 29 de desembre.

La temporada d’Esplugues entra en escena s’acabarà l’endemà,
amb la companyia Sim Salabim i amb L’Endoll Grup de Teatre (vegeu pà-
gina 19). Sim Salabim representarà Conte de Nadal, la història d’un avar
que odia particularment aquestes festes tan assenyalades, fins que el vi-
siten tres esperits nadalencs que el fan reflexionar sobre el seu compor-
tament vers les persones que l’envolten i que, tot i el seu menyspreu, l’a-
precien. L’obra serà a les 12 del migdia i està adreçada al públic familiar.  

Ara, l’Ajuntament prepara ja la temporada corresponent al primer
semestre de 2008. Les  properes setmanes se n’anunciaran les obres i
les dates de les representacions.

El Centre Cultural homenatja
l’expresident, Antoni Llamas 

El CCR L’Avenç va aprofitar el sopar de cloenda de la Setmana
dels socis de l’entitat per retre un càlid i més que merescut home-
natge a Antoni Llamas i Antem, que va ser-ne el president durant
dos períodes, de 1976 a 1979 i de 1988 a 2007, quan va ser substituït
per Sergi Recasens, l’actual president del Centre. L’Ajuntament es va
sumar a l’acte de l’entitat amb l’entrega d’una placa, que l’alcaldessa
va lliurar a l’homenatjat, en reconeixement a la tasca realitzada i a la
il·lusió i al compromís, que “han estat clau perquè L’Avenç sigui avui
una de les entitats d’Esplugues amb més història i amb nous projec-
tes per al futur”. 

Llamas, amb
l’alcaldessa i
l’actual presi-
dent de L’Avenç,
Sergi Recasens
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DONES

AVANCEM VERS L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA*
Avui, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, les ins-

titucions públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputa-

cions i els ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la mort de

les dones que han estat víctimes de la violència masclista a Catalunya

aquest any 2007. Una violència que atempta contra els drets humans més

elementals, com és el dret a la vida, a la integritat física i a la llibertat de

les dones.

Sabem que aquesta desoladora llista expressa tan sols una petita part

de la magnitud del problema, ja que és un tipus de violència que no emer-

geix en la seva totalitat. És el crim més encobert i nombrós del món, tal com

han afirmat, amb contundència, reconegudes instàncies internacionals.

Les espluguenques diuen prou a la v
Se celebren a la ciutat els actes del Dia internacional contra la violència 

“Ja en tenim prou!” Les dones d’Esplugues van ser així de rotundes en
expressar el seu rebuig a la violència de gènere durant els actes de com-
memoració del Dia internacional contra la violència a les dones, celebrats
del 23 al 25 de novembre, en diferents equipaments municipals.

El moment culminant d’aquesta celebració van ser el diumenge 25, al
Casal de Cultura, on després  de la lectura  del manifest institucional
(vegeu requadre annex), van prendre la paraula diversos col·lectius, amb
un mateix missatge: “Prou!”. Unes representants de l’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet van llegir un text reivindicatiu en què explicaven que
“no entenem que cada cinc dies mor una dona a Espanya assassinada pel

Davant aquesta realitat, les institucions públiques de Catalunya tenim

l’obligació d’esmerçar tots els esforços i tots els recursos per assolir la seva

eradicació. 

I aquest compromís avui té un nou marc que és el Projecte de llei dels

drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista. Una norma legal

que incorpora la veu de les dones, l’experiència del moviment feminista i les

aportacions del món local, tot recollint el dret inalienable de les dones a des-

envolupar la seva pròpia vida sense cap de les formes i àmbits en què pot pro-

duir-se la violència masclista. Una llei que haurà de permetre la  remoció de

les estructures socials i dels estereotips culturals que perpetuen aquesta vio-

lència. 

Cada cop més es fa evident la necessitat d’aprofundir en mesures de

sensibilització, prevenció, detecció precoç i investigació del fenomen. Perquè

entenem la política com tot allò que es fa per propiciar la igualtat efectiva de

dones i homes, la llibertat, la concòrdia i evitar la violència, doncs quan hem

de respondre a ella, vol dir que ja estem fent tard.

Però, al mateix temps, hem de garantir l’atenció, l’assistència, la pro-

seu marit o company”, denunciaven que “hi ha maltractaments de violèn-
cia física, però també psicològica, econòmica i de classes, discriminació i
assetjament sexual, llenguatge sexista, avortaments selectius, mutila-
cions sexuals...” i explicaven que “ser joves no significa que no entenguem
ni que no ens preocupin aquests problemes. No pensem quedar-nos de
braços plegats veient com la societat avança cap a patrons equivocats...”.
Altres estudiants de la ciutat es van fer ressò d’unes frases elaborades
per companys seus, alumnes dels instituts Joanot Martorell, La Mallola i
Severo Ochoa. També hi va haver dos cantautors, Pedro López i Nico
López, que van interpretar cançons d’un marcat to reivindicatiu i contrari a

Dos moments de l’acte institucional de rebuig a la violència masclista, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas



DONES

EL PONT D’ESPLUGUES|
160 | desembre de 2007

21

violència masclista
a a les dones, el 25 de novembre

tecció i la reparació integral de les dones que es troben en situacions de

violència, tot situant el centre de la intervenció pública en l’esfera social.

Una intervenció que ha de basar-se en el respecte al procés de recupera-

ció individual de cada dona i  que, al mateix temps, ha de proporcionar els

recursos i dispositius necessaris que contribueixin eficaçment a la supe-

ració dels danys ocasionats per la violència. 

Les institucions públiques de Catalunya volem mostrar a l’opinió

pública en general, i a les dones en particular, el nostre compromís i im-

plicació en un treball conjunt amb tots els agents socials, ciutadanes i ciu-

tadans i, en especial, amb els grups i entitats de dones, per avançar cap a

escenaris que propiciïn una Catalunya lliure de violència vers les dones.

Novembre, 2007

*Manifest llegit en el marc dels actes de commemoració del dia Inter na -

cional contra la violència a les dones. 

la violència. Una sessió de videofòrum, amb la projecció de Yo soy la Juani,
i un taller de prevenció i defensa contra les agressions sexuals van com-
pletar el programa d’actes de celebració del Dia internacional contra la
violència a les dones.

Altres col·lectius van pronunciar-se o van fer activitats contra la
violència de gènere. És el cas de l’IES La Mallola, que va fer un concurs
de cartells i va convidar l’alumnat a fer manifestos contraris a la violèn-
cia contra les dones. El dia 23 es van donar els premis del certamen i es
van llegir els manifestos elaborats (1r i 2n  d’ESO, 3r i 4t d’ESO i batxille-
rat.  

Les famílies ja poden disposar
del servei d’acollida puntual 
a infants, ‘Minuts menuts’

La secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania,
l’exregidora d’Esplugues Carme Porta, i l’alcaldessa d’Esplugues,
Pilar Díaz van inaugurar el 22 de novembre el nou servei Minuts
Menuts d’Esplugues de Llobregat.  El servei és operatiu des de fi-
nals del mes d’octubre passat i s’ubica al Complex Esportiu Mu -
nicipal La Plana, a la plaça Catalunya. Funciona de dilluns a diven-
dres de 12 a 14 hores i de 15 a 18 hores.  

Aquest projecte neix com  un servei universal destinat a con-
ciliar el temps personal i familiar. Una mesura més que recolzarà
la vida familiar i contribuirà que hi hagi més qualitat. El servei es
realitza gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament i la  Secretaria
de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu
d’aquesta iniciativa pionera és el “d’oferir un temps de respir a les
famílies amb infants de 0 a 3 anys i facilitar la conciliació de la vida
laboral, personal i familiar” segons va explicar Carme Porta, que va
definir Minuts menuts com un “espai de socialització dels infants i
una oportunitat perquè els pares i les mares puguin disposar de
temps per a ells mateixos”. 

Pilar Díaz va explicar en la inauguració que “Minuts menuts
respon a la voluntat municipal de fomentar les polítiques de suport
a les famílies i, especialment, de facilitar la conciliació de la vida la-
boral, familiar i personal. Penso que la nostra ciutat necessita
noves idees i propostes imaginatives i concretes perquè realment
el suport a les famílies sigui efectiu i eficaç. Agraeixo, doncs, a la
Generalitat que hagi comptat amb nosaltres per portar a terme
aquesta prova pilot”. 

L’obertura del servei a Esplugues a prova pilot inclou l’oberta
de deu espais arreu del territori. Actualment, a més del d’Esplu -
gues de Llobregat, també estan en funcionament els “Minuts Me -
nuts” a d’altres nou municipis catalans. La idea del Go vern és am-
pliar l’oferta a almenys quaranta poblacions més durant l’any 
que ve.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i la secretària de Polítiques Familiars
i Drets de Ciutadania de la Generalitat, Carme Porta, a l’entrada
d’accés al servei, el dia de la inauguració

El Ple municipal aprova una moció  de
condemna a la violència
El Ple municipal va aprovar per unanimitat una moció presentada
pels grups del PSC i d’ICV contra la violència vers les dones, a la qual
qualifica de “problema global”. La moció determina que “la lluita
contra aquest fenomen té una inqüestionable dimensió política”.
Amb la moció, el Ple manifesta “la nostra més absoluta solidaritat
amb totes les dones que són víctimes de la violència masclista arreu
del món” i insta totes les administracions perquè posin a disposició
de les dones víctimes tots els recursos possibles, amb una xarxa in-
tegral d’assistència social. El Ple defensa que el govern de la
Generalitat promogui plans d’igualtat en els centres educatius i vol
es fomentin programes específics per abordar la situació de les
dones en situació d’especial vulnerabilitat en el nostre municipi. La
moció també manifesta el “compromís de treballar perquè la Llei
dels Drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista
sigui aprovada el més aviat possible al Parlament de Catalunya”.
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Medi ambient: el gran
repte del Nadal 

Les festes de Nadal i Reis produeixen un alt volum de deixalles i cal
que s’aboquin correctament, de manera que tinguin el menor impacte
possible sobre el medi ambient. Els àpats familiars, les reunions d’amics i
les trobades pròpies d’aquests dies fan que el volum d’escombraries crei-
xi i és molt important que la ciutadania els aboqui correctament, a cada
un dels contenidors corresponents: les ampolles de vidre als contenidors
de color verd, els envasos de plàstic, les llaunes i altres embolcalls lleu-
gers als contenidors grocs; i els papers de regal o les caixes de cartró,
desmuntades i plegades, als contenidors blaus. També és imprescindible
que totes les restes de menjar i de vegetals es dipositin als contenidors
marrons de la brossa orgànica. 

Un comportament poc agressiu envers el medi ambient també
passa per fer servir ornaments sense caducitat, aquells que podrem reu-

És molt important que dipo-
sitem els arbres de Nadal als
contenidors que s’instal·laran a
partir del 2 de gener

Les escoles ja tenen els
contenidors per a les joguines

Els centres educatius d’Esplugues ja compten, des de fa uns
dies, amb els contenidors de recollida de joguines i de petits aparells
electrònics que Ecotic hi ha instal·lat, després del conveni signat per
aquesta fundació i l’Ajuntament d’Esplugues (vegeu El Pont 159). Tots
els centres educatius, de primària i de secundària, públics i concer-
tats, s’han adherit a aquesta iniciativa per aconseguir que les jogui-
nes fora d’ús puguin ser reciclades i impedir l’alt potencial contami-
nant d’alguns dels seus components. Esplugues és ciutat pionera en
aquesta iniciativa. A la foto, Raquel i Iván, del CEIP Isidre Martí.

Es retira el recollidor de piles
del carrer Josep Anselm Clavé 

A causa de les obres de remodelació del carrer Josep Anselm
Clavé, el contenidor de piles que hi havia situat al costat del Pont Nou
s’ha canviat d’ubicació, i ara s’ha col·locat a la plaça Catalunya, da-
vant del Complex Esportiu Municipal La Plana. Els veïns de Can Clota
tenen altres dos contenidors al barri, concretament a la plaça Sant
Lluís Gonzaga i a la cruïlla dels carrers Lleialtat i Sant Josep.

Canvi d’una parada de la
Deixalleria Mòbil 

La parada de la Deixalleria Mòbil al carrer Severo Ochoa, entre
l’institut i l’antiga entrada del Complex Esportiu Municipal La Plana,
es canviarà de lloc a partir del 2 de gener, per traslladar-se a la plaça
Catalunya, entre els carrers Narcís Monturiol i Ramon i Cajal. L’horari
no canvia i es manté els dijous, de 18.05 a 19 hores.

Adhesió a l’apagada contra 
el canvi climàtic 

L’Ajuntament d’Esplugues es va adherir a l’apagada contra el
canvi climàtic, que es va fer el 15 de novembre passat, entre les 20 i
les 20.05 i que, sota el lema Davant del canvi climàtic: actua ja van
convocar diverses organitzacions ecologistes, sindicals i ciutadanes
de l’Estat espanyol. La convocatòria es realitzà després de fer-se pú-
blic l’informe científic de les Nacions Unides sobre canvi climàtic en
el marc del Panel Intergovernamental del Canvi Climàtic. L’aportació
d’Esplugues va ser l’apagada de les llums de la casa consistorial i de
la plaça Santa Magdalena durant els cinc minuts convocats.

Aquestes festes generen molts residus
que hem de saber gestionar perquè 
no siguin perjudicials per a l’entorn

tilitzar en anys propers, en comptes de productes com la molsa o el boix
grèvol, que ens poden durar com a màxim tres setmanes. I si al final ens
decidim per un arbre natural (un element clarament substituïble per un
altre d’artificial), cal recordar que ha de ser de viver i que després s’ha de
dur a un dels contenidors instal·lats a la plaça Sant Lluís Gonzaga (al cos-
tat c. Lleialtat), l’av. Ciutat de l’Hospitalet (al costat del parc infantil), la
rambla Verge de la Mercè (al costat de la font central), c. Glicines (canto-
nada c. Eucaliptus), als jardins Rosa de Luxemburg (c.Nord cantonada c.
Rafael de Casanova), al parc Pompeu Fabra (c. Finestrelles cantonada c.
Prof. Barraquer), a l’av. Països Catalans (cantonada c. M. Llavinés), a la
plaça Santa Magdalena (al costat del parc infantil), a la rambla Àngel Gui -
merà (cantonada c. Dr. Ramon Turró), als  jardins Pons i Termes (cantona-
da c. Eduard Toldrà), a la plaça Gandhi (cantonada rambla Carme) i al c.
Ale gria (al costat del Complex Esportiu La Plana), des d’on es traslladarà
a una planta de compostatge per ser convertit en compost. També es pot
portar directament a la Deixalleria de la Fontsanta.   
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DECÀLEG DELS REGALS DE NADAL

Ara que s’acosten les dates nadalenques, ens preparem, un cop més,
per afrontar la multitud de jocs i joguines que apareixen, amb especial
il·lusió, a les cartes als Reis Mags dels més petits de la casa.

És el moment en el qual també apareixen els dubtes de com gestionar
els regals que rebran de familiars i amics. Són regals que, sovint, es
basen més en les relacions que tenim establertes els adults que no
pas en les necessitats o els gustos del nen o la nena.

Hem de saber que no totes les joguines que existeixen en el mercat
estimularan un joc positiu entre els nostres nens. Hem d’aplicar uns
criteris que facin que els regals que rebin siguin veritables eines
facilitadores d’un desenvolupament positiu al mateix temps que aporten
moments divertits i feliços en la vida dels nostres fills.

Per tant, quins aspectes hem de tenir en compte quan anem a comprar
una joguina, per tal de potenciar la màgia i la il·lusió que impregnen
les festes nadalenques?

1. Regala amb moderació. No llencis la casa per la finestra ni
converteixis el teu fill o filla en un infant “hiperregalat”.
2. No t’avancis a l’hora de fer el regal. Fes que el teu fill el desitgi.
Escolta’l.
3. Els nens i les nenes canvien d’idea constantment. El que els agrada
avui, demà ni ho recordaran. Feu una llista flexible i procureu que
aconsegueixi quedar-se, per exemple, amb dos regals.
4. Valora si el teu fill o filla vol el regal per l’anunci que acaba de
veure o perquè realment li agrada. Ensenya-li a diferenciar entre la
realitat i la publicitat.
5. Si regalem contínuament coses als nostres fills acabaran frustrant-
se perquè pensaran que és molt fàcil obtenir tot allò que volen i no
sempre serà així.
6. No hem de confondre el preu del regal amb el seu valor. El preu
és la part econòmica i el seu valor és la part moral, emocional, afectiva
i lúdica.
7. El regal pertany al nen o a la nena. Ensenya-li a tenir cura, a
administrar-lo i també a tenir en compte que pot espatllar-se o
perdre’s. Així estarà preparat per fer front a les pèrdues.
8. No regalis al teu fill “allò que jo sempre vaig voler tenir”. Perquè
no et compres la teva pròpia joguina o joc i el compartiu junts? Gaudireu
com nens petits.
9. El millor regal que pots fer al teu fill o a la teva filla és el teu temps.
Dedica-li molt i de qualitat. Ell o ella aprendran moltes coses valuoses
com a persona i tu també.
10. (Completa aquestes propostes amb allò que consideris oportú
en el teu cas particular).

Font: Agència Catalana del Consum
Decàleg del regal elaborat per Cristina Ramírez Roa, professora de Psicologia
Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona

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)

Calendari d’obertura dels 
dies festius per a l’any 2008

Els vuit diumenges i festius que els establiments comercials
de Catalunya poden obrir al públic durant l’any 2008 són els se-
güents: 13 de gener, inici de les rebaixes d’hivern; 20 d’abril, tem-
porada de primavera; 6 de juliol, inici de les rebaixes d’estiu; 12
d’octubre i 1 de novembre, temporada de tardor; i 6, 14 i 21 de de-
sembre, campanya de Nadal, que quedarà completada amb el pri-
mer diumenge de gener de 2009.

Policia Local i Mossos reediten
l’Operació Nadal

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra despleguen aques-
tes dates nadalenques a les zones zomercials de la ciutat un dispo-
sitiu d’actuació conjunta anomenat Operació Nadal. Bàsicament,
aquest dispositiu consisteix a incrementar la presència policial a
les zones comercials amb patrulles d'agents de policia a peu i mix-
tes, formades per un agent de Policia Local i un altre del cos de
Mossos d'Esquadra. A més, i també de manera coordinada entre
els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, s'intensificaran els con-
trols nocturns i es desenvoluparan xerrades informatives, adreça-
des a les persones titulars de comerços, envers les mesures de se-
guretat que cal adoptar, així com les recomanacions que cal tenir
en consideració per tal de millorar les condicions de seguretat dels
seus establiments.

Proposen fer un crèdit formatiu
sobre cultura del treball 

L’Ajuntament ha proposat al Departament de Treball de la
Generalitat la possibilitat d’incloure  dins dels seus cursos de forma-
ció ocupacional i de reciclatge ocupacional —que fa amb el suport
del Servei d’Ocupació de Cataluya, el Fons Social Europeu i la
Diputació de Barcelona— un crèdit formatiu anomenat Cultura del
treball, que explicaria a l’alumnat  les actituds a adoptar a la feina,
plantejades des d’una perspectiva doble: la del treballador/a i la del
comandament o empresari/a. Aquest crèdit contribuiria a prendre
consciència del sentit individual del treball, a saber adoptar deci-
sions individuals a partir del coneixement d’aspectes fonamentals
com la cultura organitzativa d’una empresa i els estils de direcció i a
saber quines són les competències més valorades des de la visió
empresarial, entre altres objectius. 

S’aprova una moció de suport a
Acció Popular del País Valencià 

El Ple municipal va aprovar  el  21 de novembre una moció pre-
sentada per ERC en què mostra el seu desacord amb la multa impo-
sada pel Govern de la Generalitat valenciana a Acció Cultural del País
Valencià (ACPV) per facilitar les emissions de TV3  a la comunitat i ex-
pressa la seva solidaritat amb l’ACPV. La moció compromet a
l’Ajuntament a fer-hi una donació econòmica no determinada perquè
l’entitat pugui fer front a la multa que li han imposat, en reconeixe-
ment a la tasca de l’ACPV en defensa de la llengua catalana. Van donar
suport els grups del PSC, ICV, CiU i ERC i el PPC hi va votar en contra.
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S’edita l’exemplar número
12 de la Col·lecció de
rajoles Pujol i Bausis 

El dis-
seny 
és  del
prestigiós
arquitecte
Lluís
Domènech
i Montaner

Exposició anual del Cercle Artístic

El Cercle Artístic d’Esplugues va fer de l’11 al 25 de
novembre la seva ja habitual exposició anual. És la vuitena edició
d’una mostra en què aquest col·lectiu presenta les seves darreres
creacions amb el doble objectiu d’evidenciar la seva existència i de
trobar potencials compradors per a les seves obres. Dibuixos,
esmalts i pintures es van mostrar a la sala d’exposicions del Casal
de Cultura Robert Brillas, amb la presència d’una cinquantena
d’autors diferents.

Espurnes mostra els seus 30 anys
d’història a la Biblioteca Pare Miquel 

La Biblioteca Pare Miquel acull des del 3 de desembre
passat i fins a finals de mes l’ exposició Espurnes, 30 anys
d’educació en valors, que mostra la trajectòria d’aquest grup
d’esplai, fundat l’any 1977 gràcies a una iniciativa del mossèn de la
parròqui del barri de la Plana, on està ubicada la seva seu social.
Durant aquestes tres dècades han passat per l’Espurnes més de
200 monitors i monitores i 1.500 infants i joves. Ara, quan l’entitat
ha esdevingut un referent a la ciutat, els seus responsables volen
celebrar el 30 aniversari amb una sèrie d’actes  que s’acabaran
amb la festa de Carnestoltes, el mes de febrer proper. 

Continuen les activitats paral·leles 
a la mostra ‘Com una moto’

L’exposició  Com una moto. 50  anys de motociclisme a
Esplugues s’està convertint en un lloc de trobada habitual dels
amants d’aquests vehicles de dues rodes, amb concentracions,
conferències i altres activitats que tenen la moto com a grans
protagonistes. Xavier Permanyer, fill del fundador de Montesa, va
oferir el 14 de novembre passat la conferència  Montesa: com és
que vàrem anar a Esplugues, en què va explicar els inicis de la
fàbrica, el seu trasllat a la nostra ciutat, les seves repercussions a la
població, els èxits empresarials i altres curiositats de la trajectòria
d’aquesta empresa. Entre el nombrós públic que omplia la sala de
l’edifici La Masoveria hi havia Pere Pi, antic treballador de Montesa,
creador de la bicicleta de biketrial i fundador de Monty, que va fer
més d’una encertada aportació sobre els temes a debat. Està
previst que abans del mes de març tinguin lloc altres dues
conferències sobre el món de la moto.

EXPOSICIONS

L’Ajuntament ha editat ja l’exemplar número 12 de la Col·lecció de
rajoles Pujol i Bausis. És la reproducció d’una rajola modernista produï-
da per la fàbrica Hijo de Jaime Pujol y Bausis d’Esplugues que es va apli-
car com a revestiment al pavelló de la Mercè de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner. L’exemplar serà presentat aquest dissabte, 15 de desembre,

És la reproducció d’una peça
modernista utilitzada en la construcció
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

en un acte que tindrà lloc al Museu Can Tinturé i aquest mateix dia es
podrà comprar (15 euros), així com altres exemplars endarrerits. Poste -
riorment, estarà a la venda al Museu Can Tinturé. 

El fet que ja siguin dotze les rajoles editades ha propiciat que el ca-
lendari de 2008 que l’Ajuntament distribuirà els propers dies entre la po-
blació estigui dedicat a aquesta col·lecció, una altra iniciativa municipal
per reivindicar i, alhora, fer palès el nostre llegat ceramista. 

La ceràmica d’Esplugues,  protagonista 
a Aveiro (Portugal) i a l’Hospitalet

Esplugues participa aquest mes a la Biennal Internacional de
Cerà mica d’Aveiro, a Portugal, amb un estand que porta per títol
Esplugues, una ciutat ceramista, amb informació de Can Tinturé,
Pujol i Bausis i de l’Escola Municipal de Ceràmica. El CC La Bòbila
de L’Hospitalet ha acollit, d’altra banda, l’exposició Petit tast de rajo-
les modernistes d’Esplugues, amb informació i peces cedides per
l’Ajuntament.
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El Ayuntamiento reeditará el
taller ‘La vida a cierta edad’  

El Ayuntamiento de Esplugues reeditará el taller La vida a
cierta edad, cuyas dos ediciones celebradas hasta la fecha han re-
sultado todo un éxito participativo, de organización y de conclusio-
nes. Impartido por Anna Hernández, una mujer de extraordinarias
dotes comunicativas y de persuasión, los participantes aprenden a
conocerse mejor, a relacionarse con otras personas y “a afrontar la
vida con mayor optimismo”, tal como explicaba una de las partici-
pantes en la última edición, clausurada el pasado 20 de noviembre,
en el Centre Municipal Puig Coca. La  clausura de esta nueva edi-
ción contó con la presencia de la concejala de gente mayor, Adela
Donaire, y de Vanessa García, representante de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, patrocinadora de la actividad.  

Taller de la Creu Roja per a
cuidadors de persones grans  

La Creu Roja ha estat impartint les últimes setmanes un ta-
ller adreçat a persones que tenen cura de gent gran. L’objectiu d’a-
questa activitat ha estat oferir als cuidadors i cuidadores un espai
de relació i formació perquè puguin viure l’experiència de cuidar
una altra persona d’una manera satisfactòria i disposin d’habilitats
i coneixements per atendre-la de la millor manera possible. El ta-
ller s’ha convertit també en un espai de trobada en què els partici-
pants es constituïssin en un grup d’ajuda mútua. A més, ha servit
per donar suport individual als cuidadors i cuidadores i per aclarir-
los dubtes personals i professionals.

La festa de Nadal per  a la gent
gran inclourà l’homenatge per 
50 anys  de vida en comú 

La festa de Nadal per a la gent gran se celebrarà el divendres
21 de desembre, al Complex Esportiu Municipal La Plana. La gran
novetat d’enguany és la celebració, per primer cop, de l’homenatge
que l’Ajuntament vol retre a les parelles que fa més de cinquanta
anys que conviuen. Hi haurà ball i, a l’intermedi el reconeixement

GENT GRAN

Els centres de gent gran
feliciten els socis i sòcies que
han fet 80 anys durant 2007   

Tres centres de gent gran de la ciutat celebren durant aques-
tes setmanes els seus socis i sòcies que han fet 80 anys durant
2007. Són l’Esplai del Gall, que va celebrar la festa el 22 de novem-
bre, l’Esplai de Can Clota, que ho va fer dos dies més tard, el 24 de
novembre, i el Club Sant Jordi, on la commemoració tindrà lloc el
18 de desembre.  L’Esplai Municipal del Gall va homenatjar Josefa
García, Luis Saavedra, Fernando García, José Ureña, Antonio Car -
rasco, Cipriano García, María Luisa Pérez i Pilar Fernández, als
quals va lliurar una placa commemorativa en un acte presidit per
Carlos Calderón, president de l’Esplai, l’alcaldessa, Pilar Díaz, i la
regidora de Gent Gran, Adela Donaire. A l’Esplai de Can Clota, els
protagonistes van ser Juan Lao, Mercedes Gomà, Miquel Soler,
Pedro Oterino, Francisco López, Juan Cárcele, Ángel López, Sara
Cabanillas, Petra Ibáñez, Juana Iborra, Alejandro Ramos i Carmen
Bonet, que també van ser felicitats per l’alcaldessa i la regidora, a
més de la  junta directiva del centre, encapçalada pel seu presi-
dent, José Fernández. La festa al Club Sant Jordi es farà el 18 de
desembre, tal com ha anunciat la mateixa entitat, amb l’actuació
del grup Estel. El mateix Club Sant Jordi ha anunciat que farà una
festa de Nadal amb les persones que en són sòcies i que la seva
coral actuarà a la Residència Fèlix Llobet i al Centre de Dia El Xiprer
el dia 21 de desembre, a la tarda. 

als matrimonis que han celebrat ja les noces d’or, amb el lliurament
d’un ram de flors i d’un obsequi commemoratiu. La festa serà a par-
tir de les cinc de la tarda, compta amb la col·laboració dels esplais,
casals i clubs de gent gran d’Esplugues i l’accés és lliure per a totes
les persones.
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El grup teatral Comediants tornarà a estar
amb els reis mags la nit del 5 de gener
Els infants són els principals destinataris de les activitats que es portaran a terme la
primera setmana de l’any, per ambientar l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar

La rebuda a Melcior, Gaspar i Baltasar la tarda-nit del dissabte 5
de gener tornarà a ser sonada. El grup Comediants s’encarregarà, per
segon any consecutiu, de protagonitzar l’espectacle previ a l’arribada
dels Reis Mags de l’Orient, a la plaça Santa Magdalena (5 de la tarda).
Serà una performance al més pur estil Comediants, una de les compa-
nyies que millor escenifiquen l’anomenat teatre de carrer, amb efectes
visuals i sonors i unes estructures en moviment que ompliran de màgia
la plaça de l’A juntament en els moments previs al començament de la
Cavalcada. La passejada de Melcior, Gaspar i Baltasar per la ciutat s’ini-
ciarà, precisament, a la plaça Santa Magdalena. 

Després de rebre la clau de la ciutat de mans de l’alcaldessa, Pilar
Díaz, i de saludar les nenes i els nens (de totes les edats) des del balcó
de la casa consistorial, muntaran a les seves carrosses i passaran pels
barris més poblats de la ciutat, abans d’arribar a Can Vidalet
(l’Ajuntament informarà d’aquí a uns dies del recorregut definitiu de la
cavalcada). L’Asociación Cultural Andaluza de Esplugues, la Colla de
Geganters d’Esplugues i l’Associació de Veïns del Gall seran les tres en-
titats que, un any més, guarniran les carrosses reials.

Moltes activitats més
La cavalcada de Reis a Esplugues serà la culminació d’una setma-

na plena d’activitats a tota la ciutat. Un any més, el Museu Can Tinturé
(dies 2, 3 i 4  de gener) serà un dels punts neuràlgics d’aquells dies, amb
la celebració del Campament màgic d’en Fanguet i dels patges reials.
Els jardins del Museu es convertiran en un espai especial, on els infants

podran lliurar la carta als enviats especials de Ses Majestats. També
podran gaudir de les diferents sessions de conta-contes i de les actua-
cions de bandes de música i de la coral Musicòrum, podran saludar a en
Fanguet, l’escudeller reial,  i participar a l’activitat del cuquet espia, un
cuc de fang —no podia ser d’un altre material— on els més menuts po-
dran enganxar els  elements més divertits i inversemblants (botons, plo-
mes, llenties, boletes, lluentors...). Els que hi participin rebran un targe-
tó que hauran de deixar al costat de la seva sabata perquè els Reis els hi
adrecin un missatge únic i personal.

El Campament d’en Fanguet quedarà completat amb parades de
venda d’aliments artesans (torrons, neules, coques, pa...), passejades
amb poni, tallers d’oficis i altres propostes.  A més, el dissabte 5, al matí,
tornarà a fer-se la representació teatral del conte En Fanguet i els tres
reis, a càrrec del grup Teatrae (12 migdia). El mateix dia 5 hi haurà la
darrera oportunitat de participar a l’activitat del cuquet espia, a partir de
les 11 del matí.

Al Poliesportiu de Can Vidalet també hi haurà el Parc infantil de
Nadal, els dies 2, 3 i 4 de gener, d’11 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 hores. I
les  rambles Verge de la Mercè i del Carme també seran escenari d’acti-
vitats per als més petits, els dies 2, 3 i 4 de gener. A la de Can Vidalet po-
dran fer un pessebre i cistellets de Nadal amb l’ajut de dos terrissaires.
A la rambla del barri de la Plana s’elaborarà una escultura de pessebre
feta amb sorra i hi haurà jocs gegants. En aquests dos indrets, hi haurà
carters reials que recolliran les misives que els nens i nenes
d’Esplugues escriuran als Reis (en horari de tarda). 

Una imatge de la cavalcada de l’any
passat. El grup Comediants tornarà 
a acompanyar el Reis el 5 de gener

El Pont regala un model
de carta als Reis 
El Pont regala amb aquest número
160 un model de carta als Reis
Melcior, Gaspar i Baltasar, per faci-
litar que petits i grans puguin adre-
çar els seus desitjos a Ses Ma -
jestats. A més dels 20.000 exem-
plars que es distribueixen amb la re-
vista, se n’han imprès 8.000 més que
estaran a disposició de la població
en els punts dels carters reials a les
rambles Verge de la Mercè i del
Carme i a Can Tinturé.
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EL MES DE NOVEMBRE VA SER NOTÍCIA...

Presentació d’un llibre sobre el moviment
per la pau a Catalunya

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues va acollir el 14 de no-
vembre passat la presentació del llbre El moviment per la pau a
Catalunya. Passat, present i futur, coeditat per l’Oficina de Promoció
de la Pau i dels Drets Humans i la Universitat Autònoma de
Barcelona. Es tracta d’una publicació que recull les ponències de les
jornades  El moviment per la pau a Catalunya, celebrades l’any 2006.

Les corals d’Esplugues ajunten les seves
veus en ‘Un cant per la pau’ 

Les corals La Coloma, Musicòrum, de l’Escola Municipal de
Música i de Sant Joan de Déu van actuar conjuntament el 18 de no-
vembre, a la Biblioteca Pare Miquel, en un esdeveniment inclòs, com
el llibre abans esmentat, al cicle Esplugues literària i musical. Les
quatre corals, cadascuna amb seu estil i particularitats, van protago-
nitzar un concert “en record i solidaritat als pobles que estan patint
els estralls de la guerra i de l’esclavitud; un homenatge a tots aquells
que, arriscant la pròpia vida, lluiten per acabar amb la violència”.

Conferència ‘Apunts sobre climatologia i
meteorologia de muntanya’, a Espluga Viva

El Centre Excursionista d’Esplugues, d’Espluga Viva, va organit-

zar el 8 de novembre passat la conferència Apunts sobre climatologia
i meteorologia de muntanya, amb la intervenció de Pere Esteban, tèc-
nic del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra i especia-
lista en climatologia sinòptica i dels riscos naturals a zones de mun-
tanya. L’acte es va fer al Cau de l’Espluga Viva.

Presentación del libro ‘Nubes y claros’, 
de Francisco Buenestado

Francisco Buenestado residió en Esplugues durante muchos
años. Ahora, por razones familiares, ya no es convecino nuestro pero
el pasado 16 de noviembre quiso estar en nuestra ciudad para pre-
sentar, en el Centre Municipal Puig Coca, su libro Nubes y claros, en
el que plasma un puñado de reflexiones sobre la vida, fruto de su  ex-
periencia vital. Buenestado, que durante algún tiempo estuvo vincu-
lado al Casal de Gent Gran de Can Vidalet y aún es miembro del
Consell Municipal de Gent Gran de Esplugues, estuvo acompañado
en la presentación del libro por la concejal de Gente Mayor e
Inmigración, Adela Donaire.

Habiliten una sala del Casal de Cultura
per fer-hi tallers per a joves

La sala situada a la primera planta de l’edifici històric del
Casal de Cultura Robert Brillas  s’ha habilitat com a lloc per fer-hi
activitats per a joves. Aquest mes de desembre s’estan fent tallers
de tai-txi, dansa del ventre, fotografia digital, animació amb plastilina
i cinema. amb una alta participació.  Així, s’amplia l’oferta de lleure i
de serveis per a la població jove de la ciutat.



EL PONT D’ESPLUGUES|
160 | desembre de 2007

33

ESPORTS

Cartell de luxe al torneig
de bàsquet cadet 
‘Ciutat d’Esplugues’

El torneig de bàsquet cadet Ciutat d’Esplugues tornarà a tenir un
cartell de luxe. Amb l’Esplugues com a equip amfitrió, el certamen
comp tarà amb la presència d’equips de gran prestigi nacional i interna-
cional. 

En el moment del tancament d’aquesta edició d’El Pont, estava
confirmada la presència de tres equips catalans (Axa FC Barcelona,
Joventut de Badalona i Unió Manresana), sis de procedents de la resta
de l’Estat (Real Madrid, Estudiantes, Pamesa València, CB Granada i
Unicaja Màlaga) i dos d’estrangers, el Pau Orthez  i el Zeleznik. Segons
el sistema de competició els equips quedaran enquadrats en quatre
grups de tres equips, que jugaran tots contra tots, en sistema de lligue-
ta. El campió de cada grup es classificarà per a les semifinals i d’aques-

Continuïtat en el primer equip
de l’Hoquei Club Esplugues 

El primer equip de l’Hoquei Club Esplugues ha iniciat una
nova temporada amb la continuïtat de la plantilla com a gran tret
característic. La plantilla presenta una única novetat, la incorpora-
ció  d’Edu Dalmau, un dels tres porters de l’equip, que torna des-
prés d’un temps d’absència de l’equip. Els integrants són els se-
güents:
• Porters: Ramon Casas, Josep Pons i Edu Dalmau
• Jugadors: Òscar Rey, Josep Oriola, Roger Caritg, Jordi Piquet,

Narcís Cabré, Toni Sáiz, Xavi Oliva i Santi Olivé.
L’equip milita a la segona divisió  catalana (grup B) i les seves

aspiracions passen per fer un  bon paper i mantenir viva la flama
de l’hoquei a la nostra ciutat. Els seus partits són al Poliesportiu de
Can Vidalet. L’Hoquei Esplugues té també un equip de veterans. 

El CCA Plaza Macael pierde a
su equipo senior de fútbol sala

El Centro Cultural Andaluz Plaza Macael ya no cuenta con
equipo en categoría senior. La marcha del entrenador y de sus ju-
gadores més destacados a final de la pasada campaña, después de
lograr el ascenso, obligaron a los responsables de la sección a re-
nunciar a la formación de un equipo con posibilidades de hacer un
buen papel. Tras esta decisión, el juvenil ha pasado a ser el conjun-
to de mayor categoría de la entidad. Milita en el grupo 4 de tercera
división. La entidad también cuenta con un equipo benjamín y otro
infantil que participan en juegos escolares.

Un moment de
l’edició del torneig
l’any 2006

tes en sorgiran els dos finalistes de la competició. El Joventut de
Badalona és el vigent campió. 

El torneig, que viurà la seva  novena edició, es disputarà els dies 3,
4 i 5 de gener, al Complex Esportiu Municipal La Plana. L’organitzen
l’Associació Bàsquet Esplugues i l’Ajuntament, amb el suport de diverses
firmes econòmiques i institucions. 

FOTOGRAFIA D’ARXIU

El Club Voleibol Esplugues prepara el Ciutat
d’Esplugues juvenil (29 i 30 de desembre)
El Club Voleibol Esplugues està ultimant l’organització del Torneig
Ciutat d’Esplugues de categoria juvenil, que es disputarà els dies 29 i
30 de desembre al Complex Esportiu Municipal La Plana. En el mo-
ment del tancament d’aquesta revista, era segura la participació de
tres equips catalans: Sant Cugat, Esplugues i CVB Barça, mentre que
els altres tres podrien ser de la resta de l’Estat espanyol o fins i tot de
l’estranger. La cloenda del torneig serà el diumenge 30, al migdia.

El juvenil es el máximo exponente de la entidad
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El Espluguenc gana al Can Vidalet
en el primer ‘derby’ en cinco años

Representants d’Esplugues al Consell
Esportiu del Baix Llobregat 

La regidora d’Esports, Montserrat Zamora, el president del
CH Esplugues, Juan González, la vocal del CV Esplugues, Raquel
Araco, el director de l’IES La Mallola, Arcadi Cirera, i la vocal
d’activitats esportives de l’AMPA del CEIP Isidre Martí, M. Rosario
Narain, són els representants d’Esplugues al Consell Esportiu del
Baix Llobregat. La regidora és integrant de la Comissió Directiva.

Campus de Tecnificació del Club de
Patinatge Artístic   

El Club de Patinatge Artístic Esplugues portarà a terme un
campus de tecnificació, que tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de

desembre  al Poliesportiu Municipal de Can Vidalet, amb la
presència d’integrants dels clubs de patinatge de Pallejà,
Guineueta, Granollers, Santa Coloma de Gramenet, Premià de
Mar, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Feliu de Llobregat i,
evidentment, Esplugues.

Casal esportiu al CEM La Plana 
El Complex Esportiu Municipal La Plana acollirà del 24 de

desembre al 4 de gener (només dies feiners) un casal esportiu,
per a infants de 3 a 12 anys. L’horari és de 9 del matí a 2 del
migdia, tot i que hi ha un servei d’acollida de 8 a 9 del matí. El
preu de l’activitat és de 54 euros, sense incloure l’acollida (16
euros tots els dies; 2,40, un dia). Les inscripcions es poden fer al
CEM La Plana, de 8 a 21 h (telèfon 93 480 27 18)

Venció 2-1 en un choque muy igualado, en el que se impuso el factor campo. Los
dos equipos rinden por debajo de las expectativas en el primer tercio de la liga

El Espluguenc venció al Can Vidalet  (2-1)
en el primer derby que ambos jugaban en cin -
co años. Durante este tiempo, el Espluguenc
ha militado en primera territorial y el Can
Vidalet, en segunda. El ascenso logrado por el
CanVi la pasada campaña y el hecho de que
ambos equipos hayan quedado encuadrados
en el mismo grupo de primera territorial ha
propiciado la disputa del encuentro, que si bien
no registró las altas cotas de pasión que los

partidos entre equipos de nuestra ciudad pro-
vocaban hace un par de décadas sí que hizo
que las gradas del Salt del Pi registraran una
entrada mejor de lo habitual.

El Espluguenc supo aprovechar el factor
campo para lograr un triunfo que rompía una
racha de cuatro derrotas consecutivas. Fue un
encuentro muy igualado, con tres goles de una
ejecución más que brillante —Díaz marcó por
partida doble para los locales, en sendas vase-

linas ante el portero mientras que Pedro lo
hizo para el Can Vidalet tras un contragolpe de
manual—, que dió aire al Espluguenc y hundió
un poco más al Can Vidalet.

Tras la disputa del primer tercio de la
competición, el Esplu guenc estaba en la zona
media de la clasificación —16 puntos en doce
partidos— y el Can Vidalet estaba en la cola del
grupo, con sólo seis puntos (con un partido
menos). 

Los dos equipos posaron juntos en los instantes previos al inicio del partido
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Gent gran (reunió del 23 d’octubre)
S’analitza l’inici del Programa sociocultural i  s’anuncia la realitza-

ció d’un curs per a cuidadors i del taller La vida a certa edat. El Pont es fa
ressò d’aquestes dues activitats en aquesta edició. També es llança la
proposta de fer un homenatge ciutadà a les parelles amb 50 anys de vida
en comú i hi ha una queixa sobre la petició de receptes a l’ambulatori per
part dels malalts crònics, que ara han de demanar visita per renovar-les. 

Dones (reunió del 15 de novembre)
Es parla dels actes del 25 de novembre, Dia contra la violència con-

tra les dones, i de la inauguració del Centre d’Informació i de Recursos
per a Dones d’Esplugues. També s’anuncia que la ciutat acollirà del 4 al
31 de març l’exposició Violència: tolerància zero, produïda per la Fun -
dació La Caixa. També s’explica que aquest any Esplugues torna a partici -
par a la campanya Els regals no són sexistes, un projecte en què parti -
cipen 19 ajuntaments que integren l’Observatori de les Dones als  mit-
jans de comunicació. Es valora molt positivament la creixent participació
de les dones en el consell. En la darrera trobada van ser-ne 38.  

CONSELLS 
MUNICIPALS

La Junta de Govern Local, a la sessió del 26 d’octubre de 2007, va
acordar aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla especial
de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre
els carrers Ntra. Sra. de Lourdes, Via Augusta i la parcel·la del Col·legi
Americà, d’aquesta població, promogut per l’ORDE HOSPITALARI SANT
JOAN DE DÉU.

Alhora, va acordar suspendre l’atorgament de llicències de
parcel·lació, edificació i enderroc en l’àmbit del projecte, assenyalat en el
plànol “5-Àmbit Modificació-“, durant el termini d’un any. Aquesta sus-
pensió s’extingirà amb l’aprovació 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 comp-
tar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província, a fi i efecte que, dins del referit termini i en hores
hàbils d'oficina, pugui ser examinat per tots aquells que es considerin
interessats i deduir les reclamacions adients.

Esplugues de Llobregat, 6 de novembre de 2007

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 21 de novembre de 2007, va acor-
dar considerar oportuna, necessària i beneficiosa pels interessos del
municipi d’Esplugues de Llobregat, la modificació puntual de les nor-
mes aplicables al tipus d’ordenació en edificació aïllada a l’àmbit del
sector de La Miranda, d’aquesta població, i, en conseqüència, aprovar
inicialment el projecte esmentat. 

Alhora, va acordar suspendre l’atorgament de llicencies de par -
cel·lació, edificació i enderroc en l’àmbit del projecte, assenyalat en el
plànol P-I del projecte, durant el termini d’un any. Aquesta suspensió
s’extingirà amb l’aprovació definitiva del projecte i, en tot cas, pel  trans-
curs 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 comp-
tar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Ofi cial de la Província, a fi i efecte que dins del referit termini i en hores
hà bils d'oficina, pugui ser examinat per tots aquells que es considerin
interessats i deduir les reclamacions adients.

Esplugues de Llobregat, 26 de novembre de 2007

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 21 de novembre de
2007, va acordar iniciar expedient per a la modificació puntual de les nor-
mes urbanístiques del Pla General Metropolità aplicables a la zona de
Nucli Antic (Clau 12) a l’àmbit del carrer Laureà Miró, d’aquesta pobla-
ció, d'acord amb el document de criteris, objectius i solucions de plane-
jament presentat per Batlle i Roig Arquitectes, amb la incorporació de
diferents extrems; així com el programa de participació ciutadana.

Alhora, va acordar suspendre l’atorgament de llicències de
parcel·lació, edificació i enderroc en l’àmbit del projecte, assenyalada en
el plànol P-I del projecte, durant el termini d’ un any. Aquesta suspensió
s’extingirà amb l’aprovació definitiva del projecte i, en tot cas, pel  trans-
curs d’aquest termini.

En compliment del que determina la legislació vigent, el projecte i
l'acord són sotmesos a informació pública pel termini de trenta dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí
Oficial de la Província, a fi i efecte que dins del referit termini i en hores
hàbils d'oficina, pugui ser examinat per tots aquells que es considerin
interessats i deduir les reclamacions adients.

Esplugues de Llobregat, 26 de novembre de 2007

L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES INFORMAPARTICIPACIÓ

Cal tenir un mínim de desconfiança
• Tanqueu amb clau tots els accessos del vostre habitatge i connecteu
l'alarma si en disposeu
• Deixeu els objectes de valor i quantitats importants de diners en
caixes de seguretat de les entitats bancàries
• Eviteu difondre que us absenteu de casa. Si teniu activat el contestador
del vostre telèfon, no deixeu un missatge que reveli la vostra absència
• Simuleu que hi ha algú a casa
• Si disposeu de reixa, o es tracta d'un pis alt sense possibilitat d'accés
a les finestres, no tanqueu totalment les persianes.
Instal·leu un temporitzador automàtic de llums, ràdio o TV
• Deixeu roba estesa.
• Encarregueu a algú de la vostra confiança que us reculli la
correspondència, per tal d'evitar que aquesta s'acumuli a la vostra
bústia
Precaucions amb els objectes de valor
• Confeccioneu un inventari d'objectes de valor amb els números de
sèrie, marques (per exemple el DNI) i els models. És molt útil disposar
de fotografies dels objectes més valuosos
Altres recomanacions
• Si esteu al vostre domicili i creieu que un estrany hi ha entrat o hi vol
entrar, cal que obriu els llums i/o crideu, ja que farà fugir el lladre.
Mireu a l'exterior per si veieu algú o un cotxe desconegut.
• Aviseu a la Policia per facilitar-ne tota la informació que es pugui
• Eviteu sempre la confrontació amb qualsevol intrús i, en tot cas,
faciliteu-ne la fugida
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PORTAVEUS

Any nou, 
pressupostos vells

Jordi Figueras | ERC-AM

EL PSC-PSOE 
s’oblida de les 
dones d’Esplugues

Roger Pons | CiU

Aquest mes s’aprovaran els pressupostos
municipals. No hi haurà grans sorpreses; és de
suposar que els diversos grups municipals faran
determinades propostes que contribuiran a
dotar d’idees a l’equip de govern. Realment, cal
que els grups municipals a l’oposició fem pro-
postes als pressupostos? Des del grup munici-
pal d’Esquerra creiem que no val la pena esfor-
çar-se a redactar una sèrie de propostes que

poden hipotecar el nos-
tre vot, és a dir, si els
socialistes ens adme-
ten una sèrie de pro-
postes a canvi ens de-
manaran el vot positiu a

la totalitat dels pressupostos. No coincidim en la
forma de governar, no coincidim en la forma de
redactar el pressupost, ni en la forma d’enten-
dre la participació ciutadana, ni en el ventall
d’activitats i polítiques que ens plantegen. No
han acomplert el pressupost del 2007 en aque-
lles matèries més sensibles i decisives pel futur
d’Esplugues. No han començat a fer res amb el
Poliesportiu de Les Moreres. Tampoc han mogut
res per poder fer l’anhelat auditori. Encara no
han resolt el futur del Casal d’Entitats i les políti-
ques socials estan a un nivell francament baix,
tant en assistència domiciliària com en una pre-
visió de crear una residència per a persones dis-
capacitades. El Pla CAUFEC ja ha començat,
però el petit comerç de La Plana o del carrer Molí
continuen amb les mateixes voreres de fa 30
anys, on no es pot passejar per anar de compres.
Programar actes culturals cars a preus anecdò-
tics, allò que en deien pa i circ, d’això els nous
pressupostos en van plens, però no van plens de
noves intencions tot i comptant que aquests
seran els pressupostos d’un govern teòricament
de canvi després de la renovació al PSC. No cal
dir que Esquerra votarà en contra i que anirem
presentant mocions on es manifesti clarament
allò que entenem que s’hauria de fer però que
els socialistes mai s’han plantejat fer. No voldria
acabar sense aprofitar per felicitar-vos les festes
de Nadal i desitjar-vos un esplèndid any 2008.

El passat diumenge 25 de novembre, celebrà-
vem el dia internacional contra la violència de gè-
nere i, d’una manera molt especial, contra les grans
afectades que són les dones.

El Ple d’aquella mateixa setmana aprovava
una proposta de suport a les víctimes de violència
de gènere i condemnàvem, com no pot ser d’una
altra manera, els casos d’aquesta flagrant persecu-
ció i limitació dels drets humans de les dones.

Ara bé, la gran sorpresa al Ple va ser quan
Convergència i Unió, a
banda de reconèixer la
bona voluntat del contin-
gut de la moció, va pro-
posar també que recollís
dades i informació sobre

els casos de violència de gènere a la nostra vila.
Vam proposar també que es reconegués pública-
ment la bona feina que està fent el Consell
Municipal de les Dones, així com les associacions
de dones existents a Esplugues.

Uns reconeixements que no només no van
acceptar ni PSC-PSOE ni ICV, sinó que especial-
ment la regidora de la Dona i alcaldessa, que va
acusar-nos de voler desgastar el govern municipal,
només perquè els regidors de CiU d’Esplugues vam
demanar que es tinguessin en compte les dones
d’Esplugues, ciutat per la qual el juny passat vam
ser escollits per molts de vostès. I creiem que això
és totalment compatible amb denunciar els casos
de violència de gènere aliens a la nostra ciutat.

Una relliscada del tot impermissible a una
senyora que es pensa que té el monopoli de la de-
fensa de la violència de gènere. Però, de vegades,
presentar propostes que arriben de les centrals
dels partits polítics, i que ni tan sols se les llegeixen
perquè res tenen a veure amb Esplugues, passa fac-
tura quan no es té present a la gent que ens ha en-
carregat que els representem a l’Ajuntament
d’Esplugues. És el risc de les polítiques d’aparador
que duu a terme el govern municipal.

En qualsevol cas, ens enorgullim d’haver sor-
tit en defensa de les dones d’Esplugues. Ens enor-
gullim de ser diferents al PSC-PSOE i de tenir el
nostre propi model de ciutat, perquè, en definitiva,
som gent d’Esplugues i ens devem a Esplugues,
amb solidaritat a la resta de la societat, sí, però a
Esplugues també.

Només em queda, en nom de Convergència i
Unió, desitjar-los unes bones festes nadalenques i
una bona entrada d’any.
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Desastre ferroviario 
y caos de circulación

Luis Ortega | PPC

Rajoy no puede cumplir
sus promesas

Enric Giner| PSC

Pla Caufec 
i seguretat ciutadana

Isabel Puertas | ICV

Els grans interessos que hi ha al voltant del
pla CAUFEC, un pla clarament especulatiu impulsat
pels socialistes d’Esplugues, estan afectant negati-
vament la seguretat ciutadana. 

Una bona part de la ciutadania d’Esplugues
estem preocupats amb algunes actuacions tant de
la policia local com dels mossos d’esquadra, que
semblen més encaminades a fer callar la crítica so-
cial que no pas a protegir els drets democràtics i
aquestes actuacions gairebé sempre estan relacio-

nades amb les posicions
crítiques amb el Pla CAU-
FEC. Sabem que global-
ment la policia fa correc-
tament la seva feina, però

també cal denunciar determinades actuacions que
semblen encaminades a protegir els especuladors i
a perseguir les veus crítiques. 

No es pot acusar sense proves ni multar per-
sones per haver fet suposadament pintades. El go-
vern municipal no pot donar suport a un agent de la
policia local de nul·la credibilitat democràtica quan
aquest porta als tribunals un ciutadà d’Esplugues.
No es pot detenir una persona sense temps mate-
rial per portar als jutjats per provocar que hagués
de passar una nit detinguda a la comissaria. I, en
canvi, el govern municipal va menystenir els policies
locals que van presentar una denúncia clarament
fonamentada contra un intendent que serà jutjat per
conduir borratxo i contra el qual hi ha sospites rao-
nables d’actuacions delictives. 

Pel que fa als mossos, considerem intimida-
tòries algunes de les seves actuacions. Considerem
que és un greu error la denúncia que s’ha presentat
contra la directora de la revista Vida d’Esplugues i
cinc persones més. Condemnem les agressions i les
destrosses de mobiliari urbà, però ens agradaria que
es retiressin les denúncies a unes persones que tots
sabem que no van tenir res a veure amb els fets que
es denuncien.

Aquestes actuacions poden generar una certa
alarma social i, en tot cas, mereixen una reflexió
col·lectiva. S’ha d’obrir un diàleg entre representants
de la ciutadania i els responsables policials i un pri-
mer pas d’aquest debat es pot fer en el marc del
Consell de Seguretat Ciutadana.

A nadie se nos escapa el desastre ferroviario
y el caos de circulación de vehículos que estamos
padeciendo en toda la red de carreteras y autovías
en la provincia de Barcelona, parece que hemos re-
trocedido en el tiempo hasta los felices años 20
donde los sistemas de transporte motorizados ini-
ciaban su esplendor y auge, al tiempo de las carre-
tas tiradas por caballos, cuando realizar un despla-
zamiento de 10 kilómetros suponía entre 2 y 3 horas
de duración. Pues bien, hoy en el año 2007, nos en-

contramos con que des-
plazarse desde nuestro
lugar de residencia de
cualquier punto del Baix
Llobregat hasta nuestro

centro de trabajo en Barcelona nos supone una pér-
dida de horas casi incalculable, con el consiguiente
deterioro en la conciliación familiar y, como no, el
económico, tanto para los trabajadores como para
las empresas.

Hoy por hoy, parece que desde el Gobierno
del Estado y a través de la ministra de turno Sra.
Magdalena Alvarez, está consiguiendo su cometido,
que no consiste en mejorar nuestras vidas, las de
los catalanes, construyendo mejores redes e in-
fraestructuras viarias y ferroviarias, sino en cómo
fastidiarnos día a día. Esto, que puede parecer muy
fuerte, es lo que nos demuestra tras su triste com-
parecencia en el Congreso de los Diputados, en el
que gracias a los votos de los 2 tránsfugas, el BNG,
CHA y los mercenarios del PNV consiguió el sufi-
ciente respaldo para poder seguir fastidiándonos.
Eso sí todos ellos, los tránsfugas, y los mercenarios
y  hasta el PSC, la vitorearon a la voz de “torera”,
debe ser porque debe de estar realizando una
buena faena para alguien, desde luego para
Catalunya y en especial el Baix Llobregat no es así.

Espero y deseo que, tal y como nos descubrió
en una entrevista que mantuvo en televisión nues-
tra ministra Sra. Chacón, el próximo día 9 de marzo
de 2008, cuando se celebren las elecciones genera-
les, los ciudadanos sepan qué es lo que tienen que
hacer al respecto.

Y de economía hablaremos otro día, pues me
harían falta dos revistas del Pont para poder decir y
explicar lo que pienso y está pasando en la econo-
mía nacional.

Los dirigentes del PP siguen sin enmendarse,
en su deriva radical sin homologación en la derecha
de los países más avanzados. Sin Piqué en Cata-
lunya y con un Gallardón cuestionado, el PP actual
no sólo se aleja de las clases populares y las clases
medias, sino de cualquier persona moderada. Por
eso, como han visto que no sirve lo de agitar conti-
nuamente la bandera para conseguir votos se dedi-
can a hacer promesas. Pero tienen un serio proble-
ma de credibilidad. Por ejemplo, Rajoy promete
bajar los impuestos mientras que en las ciudades y

regiones que gobiernan
los suben, llegando a lí-
mites como los de Sala-
manca, donde una fami-
lia normal que usa el
transporte público pasa-

rá de pagar 60 euros al mes a tener que desembol-
sar 120 euros, porque así lo ha decidido el alcalde
del PP.

Prometen luchar en pro de la igualdad entre
hombres y mujeres, pero no votan a favor de la Ley
de Igualdad; afirman que con Rajoy tendremos una
economía mejor, pero no dicen que con este gobier-
no socialista se ha conseguido impulsar más de dos
millones de nuevos puestos de trabajo, que la eco-
nomía ha crecido un 1,1% más que cuando gober-
naba el PP, que el salario medio es hoy 3.500 euros
más que cuando Aznar y que la renta media ha cre-
cido 4.038 euros con referencia al año 2004. Hablan
de seguridad y ocultan que cuando gobernaron de-
jaron de haber más de 8.000 policías y que han sido
los socialistas los que han creado 17.000 nuevas
plazas de agentes. Aseguran que son sensibles so-
cialmente y la aplicación de la ley de dependencia
se atrasa o no se aplica en aquellas comunidades
autónomas donde gobiernan.

No nos engañemos. Con Rajoy como presidente
se pararían los avances sociales y la ampliación de
derechos civiles que queremos seguir impulsando.
Y se instalaría una visión de España excluyente, an-
tigua y un estilo de gobierno bronco. Porque a pesar
de los problemas que tenemos en Catalunya, es
ahora, con el nuevo Estatut, con el nivel de inversio-
nes que prevé el gobierno de Zapatero y con el tras-
paso a la Generalitat de Cercanías-Renfe, cuando
podremos hacer frente a tantos años de falta de in-
versiones en Catalunya de los gobiernos del PP. 

Finalmente, quiero aprovechar este espacio para
felicitaros con todo afecto la Navidad y para anima-
ros, en estas fechas, a mostrar vuestra solidaridad
y compartir sueños e ilusiones.




