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Carme Chacón i el seu antecessor, José Antonio Alonso,  amb la vicepresidenta 
M. Teresa Fernandez de la Vega i altres autoritats civils i militars presideixen la desfilada
posterior a la pressa de possessió de la ministra. Foto cedida pel Ministerio de Defensa
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EL PONT D’ESPLUGUES

Temperatura màxima més alta: 22,2 graus (11 de març) 
Temperatura mínima més baixa: 3,1 graus (6 de març)
Major velocitat del vent: 57,9 km/h (6 de març)
Dia més plujós: 15 litres (31 de març)

Dades meteorològiques

Període:març 2008. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteorològica
(http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

Finalista del Premi Europeu de la Qualitat 1999.
Guanyador del Premi Iberoamericà de la Qualitat 2000.
Premis Bandera Verda-Ciutat Sostenible 2000-2006; 
Observatorio de la Calidad 2000. Mejores Prácticas 2000 
i Escuela Universitària de Turisme ESMA 2001.
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11 Suport al projecte ‘Catalunya i voltants amb bicicleta’

12 Més botigues acrediten el seu respecte al medi ambient

13 Celebrada la Jornada Escolar de Salut i Medi Ambient

15 Parc infantil provisional per fomentar l’educació viària

15 L’Ajuntament vol implantar una xarxa de telecomunicacions 

17 Emiliano Maroto, vocal de la Confederación Española del Comercio

19 Emotiu acte del Grup d’Estudis per celebrar Sant Jordi

20 Primera Trobada dels Tres Tombs del Baix Llobregat

23 Alta participació a la Fira de la Salut

25 Es crea un grup de suport a l’alletament matern

29 Es reforcen les mesures d’estalvi d’aigua

31 L’Espluguenc i el Can Vidalet juguen el segon derbi de la temporada

37-39 Secció de portaveus

13
Termini de
preinscripció a les
guarderies
públiques, del 5 al
16 de maig

NOVELA GUANYADORA DEL PREMI DE NOVELA NEGRA L’H CONFIDENCIAL, PROMOGUT PER LA BIBLIOTECA LA BÒBILA

L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
INFORMA
Compra-venda directa de tres places d'aparcament de
propietat municipal a l’edifici ubicat al c/ Cedres,  29-35

• Plaça 139 (doble)- 36.000 euros + IVA
• Plaça 140 - 24.000 euros + IVA
• Plaça 142-  24.000 euros + IVA

Per a més informació, cal trucar al telèfon 93 371 33 50 (ext. 253) 
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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Comptem amb 
la vostra col·laboració
per fer la millor
Esplugues

Ara fa deu mesos que l’actual equip de govern municipal
va prendre possessió. Durant tot aquest temps, ens hem ocu-
pat del dia a dia, de millorar la qualitat de vida de les persones
i de planificar el futur. Aquesta planificació s’ha traduït en el
Pla d’actuació municipal, que fixa les nostres prioritats fins al
final del mandat i concreta les actuacions que durem a terme
per fer d’Esplugues una ciutat millor. 

Es tracta d’una relació d’objectius sobre els quals treballa-
rem a mig termini, però també un compendi d’il·lusions amb
les quals continuarem construint la nostra ciutat amb una in-
tenció clara: fer-la més pròspera i amable, més sostenible i
acollidora. En definitiva, una ciutat per viure-la, on tothom se
senti partícip. Volem, en definitiva, una ciutat preocupada per
les persones i pel seu benestar, que a nivell cultural, esportiu,
educatiu, urbanístic, econòmic o social pugui donar resposta a
les expectatives de les persones que hi viuen, de les que hi tre-
ballen i de les que ens vénen a visitar

A aquest Pla d’actuació municipal li cal, però, un dar rer i
important detall per estar complet: les vostres aportacions.
Volem que les ciutadanes i els ciutadans us impliqueu en les
polítiques que us afecten, que us involucreu en el futur de la
nostra ciutat. Per això volem la vostra aportació, la vostra opi-
nió, el vostre suggeriment. La millor manera de fer-ho és par-
ticipant en l’elaboració del Programa d’actuació municipal, fent
ús dels diferents canals (butlleta, Internet...) que posem a la
vostra disposició. Volem que ens digueu què cal fer per acon-
seguir una Esplugues millor, més propera, més vostra encara.
Entre tots i totes ens juguem el futur. 

Contamos con 
vuestra colaboración
para hacer la 
mejor Esplugues

Hace diez meses que el actual equipo de gobierno mu-
nicipal tomó posesión. Durante todo este tiempo, nos hemos
ocupado del día a día, de mejorar la calidad de vida de las per-
sonas y de planificar el futuro. Esta planificación se ha traduci-
do en el Plan de actuación municipal (PAM), que fija nuestras
prioridades hasta el final del mandato y concreta las actuacio-
nes que llevaremos a cabo para hacer de  Esplugues una ciu-
dad mejor. 

El PAM fija los objetivos en base a los cuales trabajaremos a
medio plazo, pero también un compendio de ilusiones con las
cuales continuaremos construyendo nuestra ciudad con una
intención claro: hacerla más próspera y amable, más sosteni-
ble y acogedora. En definitiva, una ciudad para vivirla, en la que
todas las personas se sientan partícipes. Queremos, en defini-
tiva, una ciudad preocupada por las personas y por su bienes-
tar, que a nivel cultural, urbanístico, económico o social pueda
dar respuesta a las expectativas de las personas que viven aquí,
de las que trabajan y de las que nos vienen a visitar.

A este Plan de actuación municipal le falta, sin embargo, un
último e importante detalle para estar completo:  vuestras
aportaciones. Queremos que las ciudadanas y los ciudadanos
os impliquéis en las políticas que os afectan, que os involucréis
en el futuro de nuestra ciudad. Por eso queremos  vuestra
aportación, vuestra opinión, vuestra sugerencia. La mejor ma-
nera de hacerlo es participando en la elaboración del
Programa de actuación municipal, utilizando de los diferentes
canales (boleto, Internet...) que ponemos a vuestra disposición.
Queremos que nos digáis qué hay que hacer para conseguir
una Esplugues mejor, más próxima, más vuestra aún. Entre
todos y todas nos jugamos el futuro. 
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El Ayuntamiento ya ha fijado sus prioridades para los próximos años.
Las actuaciones preferentes que el consistorio llevará a cabo en este plazo
de tiempo están establecidas en el llamado Plan de actuación municipal
(PAM), en el que figuran el conjunto de propuestas, proyectos y actuaciones
prioritarias que, una vez aprobados, el equipo de gobierno se compromete
a desarrollar a lo largo de estos años. Son, en definitiva, los objetivos de la
acción del gobierno municipal propuestos para este periodo, los ejes y las
líneas de actuación y las principales actuaciones a desarrollar. 

El documento base del PAM  ha sido elaborado por el equipo de go-

El Ayuntamiento fija las prioridades
para el periodo 2008-2011 
El Plan de actuación municipal incluye las propuestas, los proyectos y las
actuaciones prioritarias para estos cuatro años

bierno a partir del programa electoral de la formación ganadora de los co-
micios municipales del mes de junio de 2007, el Partit dels Socialistes de
Catalunya. Tras darlo  a conocer al resto de formaciones del consistorio
(PPC, ICV, CiU y ERC), se enriquecerá con las aportaciones ciudadanas en
el proceso participativo que arranca este 28 de abril (ver página siguiente).

Llegar a ser la ciudad que queremos
El PAM tiene como punto de partida la situación actual de la ciudad,

la Esplugues del presente, y en el horizonte al que el equipo de gobierno
quiere llegar está el modelo de municipio que todos queremos y al cual se

ha de llegar a través de los grandes ejes de actuación del PAM y de todos
los proyectos concretos que incluye (ver páginas 6 y 7). En este sentido, el
Plan se puede considerar como la expresión de los compromisos a los
que el equipo de gobierno llega con la ciudadanía para conseguir el objeti-
vo de hacer una ciudad mejor para todos y todas. El PAM es, en definitiva,
la hoja de ruta, el instrumento de planificación de las acciones  municipa-
les hasta el final del mandato, que expira en 2011. De todas maneras, si
se considera oportuno puede revisarse y modificarse durante su vigencia,
con el objetivo de adaptarse a posibles necesidades que puedan ir sur-

giendo durante este periodo. La elaboración del PAM  y su programa de fi-
nanciación ha sido una de las prioridades del equipo de gobierno y de los
técnicos municipales a lo largo de los últimos meses, desde la constitución
del nuevo cartapacio municipal. El documento aprobado es también un
compromiso ante la ciudadanía de Esplugues. 

El PAM recoge los objetivos de la acción
del gobierno municipal propuestos para
este periodo, los ejes y las líneas de
actuación y las principales actuaciones

El Programa de actuación municipal es la hoja de ruta,
el instrumento de planificación de las acciones municipales
hasta el final del mandato, que expira en 2011. En la ima-
gen, una vista general de la ciudad desde su centro histórico
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Obert el procés de
participació ciutadana
del Pla d’actuació
municipal (PAM)

La revista El Pont
reparteix una butlleta que
possibilita la participació
en aquest procés. També
hi ha un apartat al web
municipal, amb una
butlleta electrònica amb
la qual fer aportacions

L’Ajuntament obrirà els propers dies el pro-
cés participatiu del Pla d’actuació municipal.
L’equip de govern municipal vol que la ciutada-
nia faci les seves aportacions, doni les se ves
idees i presenti les seves propostes, amb l’ob-
jectiu de millorar-ne el contingut final. El con-
sistori considera que el govern local s’ha d’exer-
cir des de la proximitat, el diàleg i la concertació

amb la ciutadania i les organitzacions socials.
“La intervenció de la ciutadania no s’esgota en
el fet de votar, s’ha de projectar en la construc-
ció activa, responsable i compromesa de l’espai
públic” explica l’alcaldessa, Pilar Díaz, la qual
afegeix que “una Administració eficient, efectiva
i legitimada, treballant conjuntament amb les
associacions i la ciutadania en general, és la
base del bon govern de la ciutat”. 

L’Ajuntament considera que la participació

ciutadana és el factor essencial que possibilita
la coherència entre les propostes estratègiques
de la ciutat, la gestió quotidiana  i els espais de
creació de consens i cohe sió social. La voluntat
és enfortir tots els mecanismes de participació
a l’abast de la ciutadania, i el Pro grama d’actua-
ció municipal és un dels principals instruments
d’implicació i de compromís mutu, entre

distribueix als punts d’atenció a la ciuta da nia. La
butlleta incorpora les sis línies estratègiques del
document base del Pla d’actuació municipal i
possibilita la participació  de tothom que desitgi
fer-hi una aportació, amb l’objectiu de donar-hi
un valor afegit.  Les butlletes que s’hagin emple-
nat podran dipositar-se a unes bústies espe-
cials, que estaran instal·lades durant un període
limitat de temps en punts d’especial concur -
rència ciutadana, com els tres punts d’atenció a
la ciutadania (casa consistorial, Policia Local i
Can Vidalet), l’edifici municipal del carrer Joa -
quim Ro sal 3-5, les biblioteques Pare Miquel i
La Bòbila, el Complex Esportiu Municipal La
Plana, el Casal de Cultura Robert Brillas, el
Centre d’Informació i Recursos per a Do nes
Vil·la Pepita i els ambulatoris de Lluís Millet i La
Bòbila. 

També es podrà in ter venir en aquest pro-
cés a través del telèfon 900 30 00 82 i del portal
municipal, a l’a par tat www.esplugues.cat/pam.
Aquest website inclou el contingut del document

La ciutadania d’Esplugues pot fer  les seves
aportacions  i presentar les seves propostes
per millorar el PAM. 

l’Ajuntament i la ciutadania, en la construcció de
la ciutat.

Racollida de propostes per
diferents vies

La recollida de propostes per part de la
ciutadania es farà en el període de temps com-
près entre el 28 d’abril i el 2 de juny i hi haurà di-
ferents vies per fer-ho. Una és la butlleta que es
reparteix amb aquesta revista i que també es

El Pla d’actuació
municipal se sotmetrà 
a consulta del món
associatiu i de les entitats
veïnals. El procés clourà
amb una sessió del
Consell de Ciutat

base resumit, la manera d’intervenir en aquest
procés participatiu i una butlleta electrònica per
fer les aportacions a través d’Internet.

La voluntat del govern municipal és ana-
litzar i estudiar les propostes presentades i valo-
rar la possibilitat d’incloure-les al PAM.   
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Pla d’actuació municipal 2007-2011: sis p
Per a Esplugues, 
les persones són capital

•Més drets, més benestar social. Esplugues
donarà resposta a les noves inquietuds de la
ciutadania: millora dels serveis socials, pre-
venció de l’exclusió social, atenció a persones i
col·lectius vulnerables d’exclusió social i des-
plegament de programes d’acció comunitària
(pacte per l’habitatge, polítiques socials dirigi-
des a la gent gran, persones amb discapacitat
o desafavorides, ajuts socials, programes  d’in-
tegració, banc de temps i voluntariat social).

• Promovent una cultura de qualitat. L’ob jec -
tiu és incrementar la participació ciutadana en
les activitats culturals, promoure la lectura, di-
fondre el patrimoni cultural de la ciutat i po-
tenciar les entitats culturals locals.

• Esports per a tothom. Ampliació i millora de
la xarxa d’instal·lacions esportives per facilitar
la pràctica esportiva a totes les persones.
Utilització de l’esport com a eina d’integració,
d’educació i d’hàbit saludable.

• Esplugues és jove. Accions per donar opor-
tunitats a la gent jove per demostrar el seu ta-
lent i independitzar-se. 

• Una ciutat educadora i inclusiva. El projecte
educatiu de la ciutat estarà basat en la partici-
pació i la planificació. S’impulsaran l’alfabetit-
zació digital per a col·lectius amb risc de patir
marginació tecnològica, el programa d’apre-
nentatge artístic i l’ensenyament a adults. Tam -
bé el manteniment i millora dels centres edu-
catius públics, els programes educatius com-
plementaris i el suport a les activitats extraes-
colars.

Els barris, 
en majúscules

•Espais públics de qualitat amb criteris am-
bientals. El compromís de qualitat en l’espai
públic abasta la millora de l’accessibilitat, la in-
tensificació de la neteja i  la millora de l’enllu-
menat, la xarxa semafòrica i del clavegueram. 

• Una ciutat en ple desenvolupament urbà.
Reformes urbanes d’importància, com el so ter -
rament de la línia d’alta tensió de Mas Fi -
gueras, l’obertura de la rambla Carme, la re -
for ma de la plaça Blas Infante, del carrer A.
Clavé i del Pont d’Esplugues. També la urbanit-
zació dels jardins Pa rís-Roma-Londres i
Montesa, la millora de l’accessibilitat al barri de
la Plana i el pla de millora integral de Can Vida -
let. Accions d’urbanisme comercial al Centre, la
Plana i Can Vidalet.

• Barris segurs. Reforçament de la seguretat
ciutadana. Creació de l’agent de prevenció en
hàbits de risc, implantació del mapa de segu-
retat, consolidació de la coordinació amb els
Mossos d’Esquadra i realització de campanyes
de control de la velocitat, alcoholèmia i d’ins-
pecció de transports escolars.

• Més civisme, més convivència. Foment del
civisme i creació d’un servei de mediació per
reduir els conflictes ciutadans.  

Projectes que
transformaran la ciutat

•A l’entorn del soterrament de l’autopista.
Volem soterrar aquesta via ràpida per transfor-
mar la ciutat. 

• Porta Barcelona, un pla per créixer. Cons truc -
ció de més de 700 habitatges, un parc d’innova-
ció empresarial, un centre comercial, dos hotels,
sa les multicinema, un espai verd de 20 hectàre-
es, un tram de la ronda verda per entrar a Coll -
serola i soterrament de 31 línies d’alta tensió. 

• Una xarxa d’equipaments de qualitat. Els
nous equipaments (residència assistida de la
Fund. F. Llobet, residència per a persones amb
greu pluridiscapacitat a ca n’Oliveres, ambulato-
ri de Can Clota, segona fase del Centre de d’In -
for mació i de Recursos per a Dones, Auditori
Municipal, Casal Municipal d’Entitats, ampliació
de la Biblioteca Pare Miquel, Centre Pujol i
Bausis, Centre d’Interpretació de la Muntanya
de Sant Pere Màrtir i nous equipaments espor-
tius, com el de les Moreres) reforçaran les políti-
ques socials.

• Esplugues lluita contra el canvi climàtic. Ús
d’energies alternatives, aplicació de mesures
d’eficiència energètica, estalvi d’energia, d’aigua
potable i de recursos no renovables. 

• Habitatge assequible per a la gent d’Esplu -
gues. Desplegament del Pla d’habitatge, amb
324 habitatges de propietat i 234 de lloguer.
Millora de la connectivitat entre els barris.  

• Més aparcament. Construcció de 1.400 noves
places d’aparcament.
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s prioritats i 120 actuacions preferents*
A l’avantguarda de
l’economia del coneixement

•Parc d’innovació empresarial. Valor afegit per
a Esplugues. Creació del nou parc d’innovació
empresarial: un complex de 90.000 m2 disse -
nyat per Ricard Bofill amb dues torres de van-
guàrdia i altres edificis al seu voltant, al peu de
la ronda de Dalt i l’autopista. 

• Més ocupació. El parc d’innovació empresarial
generarà més de 6.000 llocs de treball. També
es posarà en marxa una planificació urbanística
de nous usos terciaris en el municipi i es promo-
cionarà l’ocupació per millorar la inserció labo-
ral de les persones i col·lectius amb risc d’ex-
clusió.

• Invertir en mercats i comerç de proximitat.
Diferents mesures per potenciar el comerç lo -
cal: ordenança sobre usos comercials; senyalit-
zació comercial; campanyes de promoció; Fi res -
plugues; potenciació dels eixos comercials i re-
construcció dels mercats de la Plana i Can Vi -
dalet.

• El coneixement que ens ve de les tecnologies.
Potenciació de les noves tecnologies com a eina
de coneixement, amb la realització del pla L’A -
juntament digital, per impulsar l’ús de  les noves
tec nologies, i de la TDT interactiva per superar
l’es cletxa digital existent;  de la continuació del
pro grama per a la societat de la informació i el
coneixement per promoure l’alfabetització digi-
tal i la creació d’una xarxa wi-fi i d’un nou portal
de la ciutat, www.esplugues.cat.

Esplugues, referent 
en qualitat humana

•Compromís social amb igualtat de gènere.
Aplicació de polítiques de gènere i foment de la
participació de les dones en plenitud de drets en
tots els àmbits; desenvolupament d’un pla d’i-
gualtat que impulsi polítiques de gènere arreu
del municipi; lluita contra la violència de gènere,
i afavoriment de la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal. 

• Una gestió municipal que necessita la partici-
pació ciutadana. Promoció de programes de
par ticipació i de suport a les entitats espluguen-
ques per escoltar la veu de la ciutadania, conèi-
xer els seus problemes i, així, completar una
bona gestió.

• Compromesos amb el món. Participació en
projectes de cooperació internacional i de sensi-
bilització de la ciutadania i dedicació del 0,8%
dels ingressos propis a l’ajut al desenvolupa-
ment.

• Per la integració de les persones nouvingu-
des. Esplugues som tots: els d’ahir, els d’avui i
els de demà. Aposta per la integració  de les per-
sones en la vida quotidiana, amb un programa
que faciliti un protocol de recepció i acollida, un
servei d’informació i assessorament i informes
d’arrelament social.   

El camí cap al bon govern

•La ciutat, un projecte plural que té en compte
totes les veus. L’Ajuntament promou un estil de
govern basat en la implicació ciutadana i en una
idea plural de la ciutat. Impuls dels processos
participatius, molts d’ells innovadors, que tenen
com a objectiu involucrar els veïns i  les veïnes
d’Esplugues en els grans i petits projectes del
municipi, millora de la capacitat de resposta a
les demandes dels espluguencs, i revisió dels
compromisos de servei de l’Ajuntament envers
la ciutadania. 

• Cap a l’excel·lència en la gestió. Els projectes
que es proposen necessiten una administració
encara més solvent i més eficient i fan necessà-
ries unes accions de millora dels serveis a la ciu-
tadania responent a necessitats concretes.
Apos ta per la transparència en la gestió i per co-
municar i retre comptes de l’actuació; foment
d’un pla de qualitat d’optimització de recursos i
processos i establiment de mesures d’estalvi en
telefonia i transmissió de dades. Aquestes me-
sures es combinaran amb una política moderna
de gestió de les persones que permeti que tots
els treballadors i treballadores de l’Ajuntament
se sentin copartícips dels projectes que s’activa-
ran durant aquest mandat.    

* Extracte del document base del PAM.
Podeu consultar-ne la versió íntegra a
www.esplugues.cat/pam i als punts
d’atenció a la ciutadania
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convertim en uns visitants més del centre”. El mòdul multisensorial La
mirada tàctil consta d’elements que poden ser vistos amb els ulls del
tacte. S’han escollit una sèrie de peces (rajoles, motllura, trepa) de textu-
res, formes i relleus diferents que expliquen alguns  processos i produc-
tes  de producció de la fàbrica. Hi ha, també, una esplèndida maqueta
d’un dels dos forns enterrats que descobreix la seva forma i funciona-
ment. Els plafons tenen la informació escrita en macrocaràcters per als
visitants amb baixa visió i amb l’alternativa de trobar-la, també, amb brai-
lle.  Com ple menta aquesta iniciativa la incorporació d’un nou audiovisual
dintre dels forns enterrats que ens trasllada a una fornada de l’any 1908,
a través de les explicacions d’un personatge real, Pau Fàbrega, que havia

El Centre de Ceràmica i d’Arqueologia Industrial Pujol i Bausis
d’Esplugues ha millorat la seva accessibilitat en incorporar elements que
faciliten la visita de les persones que tenen algun tipus de dificultat vi-
sual. La  Fàbrica Pujol i Bausis, coneguda popularment com La Rajoleta,
va ser un dels més importants centres de producció de ceràmica indus-
trial de Catalunya i adquirí un protagonisme especial durant el moder-
nisme, època en què va ser proveïdora d’arquitectes de renom, com ara
Gaudí, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch o Gallissà. Des de l’any
2002,  l’Ajuntament d’Esplugues organitza visites al recinte que ocupava
aquesta fàbrica. 

L’acte de presentació dels elements que permeten la visita a les
persones amb discapacitat visual va celebrar-se el 27 de març passat,
presidit pel primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament d’Esplugues, Enric
Giner; el regidor de Cultura, Eduard Sanz; el gerent de l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona, Carles Vicente; i el director de l’Agència
Administrativa de l’ONCE a Cornellà, Jordi Sanjosé. També van assistir-hi
Francesc Vila i Montserrat Trias, en representació de l’Associació Ca ta -
lana per la Integració de Cecs.

Enric Giner va destacar que, amb les millores introduïdes, “incor-
porem les persones amb discapacitat visual a la visita d’aquest recinte
museístic. No hem fet un recorregut específic per a elles, sinó que els

Pujol i Bausis  incorpora millore
la visita a les persones amb disc

El mòdul multisensorial ‘La mirada
tàctil’ consta d’elements que poden ser
vistos amb els ulls del tacte, amb peces
que permeten comprovar textures,
formes i relleus

És el primer equipament de la Xarxa de Museus Locals de la província de Bar

Francesc Vila, de l’Associació Catalana per a la Integració dels Cecs,  consulta el text
en braille que hi ha al costat de la maqueta que reprodueix el forn enterrat de Pujol i
Bausis. Al seus  dos costats, el primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, i  Josep Benedico
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res que faciliten 
scapacitat visual

nascut a Castelló i es traslladà a Esplugues amb tota la família per tre-
ballar a “La Rajoleta”. D’altra banda, el recorregut expositiu ha assenya-
lat alguns punts d’aturada amb títols amb braille. Enric Giner va destacar
la importància d’aquest centre museístic, que “ha de convertir-se en el
futur en un lloc de referència de la ciutat i en un orgull per a tots els es-
pluguencs i espluguenques”.

Primer pas 
El regidor de Cultura, Eduard Sanz, va destacar que aquesta és la

primera d’una sèrie de millores l’objectiu de les quals és “poder gaudir
d’aquest recinte i fer-ne partícip a tota la ciutadania”. L’adaptació de
Pujol i Bausis ha estat un projecte conjunt de l’Ajuntament d’Esplugues i
de la Diputació de Barcelona, que ha comptat amb l’assessorament ini-
cial del Centre de Recursos Educatius de l’ONCE. El gerent de l’Àrea de
Cultura de la Diputació, Carles Vicente, va destacar que aquest és el pri-
mer espai de la Xarxa de Museus Locals, gestionada per l’organisme su-
pramunicipal, que incorpora millores per a les persones amb discapaci-
tat visual. Altres dos museus presentaran properament aquest tipus de
millora: el Parc Arqueològic Mines de Gavà i el Museu de Sant Boi de
Llobregat. Final ment, Jordi Sanjosé va agrair la iniciativa i va oferir la
col·laboració de l’ONCE en altres iniciatives en aquesta línia. 

El president del land alemany
de Renània visita el Museu 

El president del land alemany de Renània, situat al sud del
país, va visitar el 4 d’abril passat el Museu Can Tinturé i el Centre
de Ceràmica i d’Arqueologia Industrial Pujol i Bausis, acompanyat
per d’altres autoritats culturals d’aquest Estat federat. L’alcaldessa,
Pilar Díaz, i el primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, van acompa -
nyar les autoritats  renanes en la visita. Dos dies abans, van estar a
les instal·lacions de Pujol i Bausis integrants del Comitè Inter -
nacional per a la Conservació del Patrimoni Industrial, que presi-
deix el català Eusebi Casanellas, persona que també va estar amb
el president de Renània durant la seva visita.

L’AMPEL i Can Tinturé cerquen
en edificis peces de ceràmica
produïdes a  La Rajoleta 

L’Associació d’Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues
(AMPEL) i el Museu Can Tinturé han portat a terme diverses sorti-
des de camp per trobar en diferents edificis  models de ceràmica
produïda a la fàbrica Pujol i Bausis. La primera va ser el mes de fe-
brer a la zona antiga de Barcelona —al carrer Tallers hi va haver la
seu comercial de l’empresa—; la segona va  ser a Molins de Rei,
durant el mes de març. És previst que durant el mes de setembre,
al Museu Can Tinturé, es posin en comú aquestes troballes i altres
que les sòcies i socis facin, a títol individual, en els propers mesos.
Qualsevol persona que hi vulgui prendre part pot posar-se en con-
tacte amb el Museu de Can Tinturé (de dimarts a divendres, de 10 a
14 h i dimecres de 17 a 20, telèfon 93 470 02 18).

Les rutes modernistes atrauen
prop de 100.000 persones

Un total de 97.207 persones van visitar durant l’any 2007 algu-
na de les 9 rutes modernistes que coordina la Diputació de Barcelona.
La xifra representa un increment de 25.000 visitants respecte al 2004,
quan es va fer el darrer recompte fiable. També significa la culmina-
ció del ritme creixent que han registrat les visites a aquestes rutes
des de la seva creació. Esplugues pertany a la ruta El Baix Llobregat:
de Gaudí al modernisme popular. La majoria és públic procedent de
la província de Barcelona. Els estrangers i la ciutadania de la resta de
Catalunya sumen una quarta part del total de visitants. 

Un moment de la visita

Barcelona que presenta aquesta novetat

Les persones poden com-
provar amb el tacte les formes
o textures dels materials que
es van produir a la fàbrica

El mòdul és
un pas més per a
la plena accessi-
bilitat del recinte
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Carme Chacón,
ministra de Defensa del
gobierno de España 
Esta espluguense califica como ‘muestra de
normalidad’ que una mujer esté 
al frente de las Fuerzas Armadas del país

La espluguense Carme Chacón es la nueva
ministra de Defensa del Gobierno de España.
La que fuera primera teniente de alcalde y con -
cejal de nuestro Ayuntamiento entre 1999 y 2007
y que en la anterior legislatura ocupó la vice-

presidencia del Congreso de los Diputados y el
Ministerio de Vivienda —en los últimos ocho
meses— se ha convertido en la primera mujer
que está al frente del Ministerio del que depen-
den las Fuerzas Armadas españolas, algo que,
según ella, es una “muestra de integración”.

En el acto de la toma de posesión, sus pri-
meras palabras fueron para recordar a todos
los militares españoles que en estos momen-
tos defienden la paz y la legalidad internacio-
nal en diferentes lugares del mundo, manifes-
tar su orgullo y el de toda la sociedad por la
labor que desempeñan, y recordar, asimismo,
a quienes perdieron la vida en el cumplimiento

de su deber, en defensa de la libertad de otros
seres humanos. La nueva ministra de Defensa
se refirió también al profundo cambio experi-
mentado por las Fuerzas Armadas en las últi-
mas décadas y subrayó que en España no hay

ninguna institución que haya sabido adaptarse
mejor a los nuevos tiempos. “Hoy, las Fuerzas
Armadas españolas gozan de una excelente
reputación en el mundo y la valoración que los
ciudadanos tienen de ellas es altísima. Nunca
como ahora han contado con tanto respaldo
social”, afirmó.

Chacón apuntó que asume su nueva tarea
política “con responsabilidad, orgullo y movi-
da por el profundo amor a nuestra España
unida y diversa, a la paz y a la libertad”. 

El relevo entre Carme Chacón y su antecesor, José Antonio Alonso

Suport institucional al
projecte ‘Catalunya i
voltants amb bicicleta’ 

El Ple municipal va aprovar el 16
d’abril passat una moció  en què dóna
suport al projecte Catalunya i voltants
amb bicicleta, presentat per Jordi del
Egido. Es tracta d’un projecte que
pretén fomentar l’esport del ciclisme
des d’una perspectiva turística i
cultural. La moció, presentada per tots
els grups municipals i aprovada per
unanimitat, explica que el projecte
Catalunya i voltants amb bicicleta es
plasmarà en un recorregut de
cicloturisme amb rutes, en què els
ciclistes participants disposaran d’un
carnet de ruta perquè sigui segellat als
municipis establerts com a control
(com es fa al Camí de Santiago). La
moció entén que serà una eina
atractiva per fomentar el nostre
patrimoni local. 

Canvi d’horari als punts
d’atenció a la ciutadania

Els Punts d'Atenció a la
Ciutadania de Casa Consistorial, Can
Vidalet i Policia Local avancen des de
l’1 de maig el tancament de l'horari
d'atenció a les 20.30, i no a les 21.00,
com fins ara. Així, l'horari dels punts i
telèfon gratuït d'atenció ciutadana
(900.30.00.82) passa a ser de dilluns a
divendres, excepte festius, de 8.00 a
20.30 hores, de manera
ininterrompuda. Aquest canvi respon a
una adeqüació dels recursos
municipals a les necessitats actuals
d'atenció ciutadana i està en
consonancia amb la llei 8/2006 de
conciliació de la vida personal, familiar
i laboral del personal al servei de les
administracions públiques de
Catalunya.
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Altres 48 establiments
assoleixen l’etiqueta 
de comerç sostenible 

Un total de 48 comerços s’acaben de su -
mar a la relació de més de 200 establiments
que adopten bones pràctiques mediambientals.

cara hi ha desconeixement  sobre els sistemes i
dispositius d’estalvi d’aigua. Pel que fa als em-
balatges, s’utilitzen majoritàriament les bosses
de plàstic, tot i que, cada cop més, s’estan intro-
duint les bosses de paper. I molts estan cons-
cienciats en un tema tan sensible com el del so-
roll. 

El consum energètic també els preocupa,
cosa que es reflecteix amb el fet que la majoria
fan servir bombetes de baix consum, però en-

Un estudi municipal detecta la voluntat creixent dels
botiguers per adoptar bones pràctiques mediambientals

El compromís dels seus titulars i professionals
és continuar portant a terme aquests bons hà-
bits ecològics, cosa que redundarà en la millora
de la sostenibilitat a la ciutat.

La concessió d’aquesta etiqueta mediam-
biental, que es va fer efectiva el 7 d’abril, en un
acte públic presidit per l’alcaldessa, Pilar Díaz, i
pels regidors de Medi Ambient, José Blas Parra,
i de Comerç, Maria Mena,  s’ha fet després de la
realització de la segona campanya de comuni-
cació ambiental Esplugues, comerç sostenible.
La campanya ha inclòs la visita a 154 comerços
dels diferents barris i la realització de 104 en-
trevistes a titulars o empleats d’establiments. 

Les conclusions finals extretes dels resul-
tats obtinguts són que la majoria dels comerços
d’Esplugues enquestats no tenen en compte les
problemàtiques ambientals a l’hora de com prar
els productes als seus proveïdors, pe rò sí tenen
una bona consciència ambiental pel que fa a la
separació de residus i la seva minimització. 

Els distintius d’aquesta sego-
na campanya es van lliurar el 7
d’abril passat en un acte públic

Buen balance de 
la prueba piloto de 
recogida de juguetes 
en Esplugues 

La prueba piloto de la empresa
Ecotic, auspiciada por el Ayuntamiento,
para la recogida de juguetes y material
informático tuvo, en general, unos
buenos resultados, muy superiores a
los que hubo en Molins de Rei, la otra
localidad en la que se ha llevado a
cabo. Las escuelas de nuestra ciudad
—centros en los que se instalaron los
contenedores— han valorado muy
positivamente la inicativa, con mejor
nota global que en Molins. Durante la
campaña, se recogieron 426 kilos de
material. Una sexta parte ha podido
utilizarse y el resto, se ha enviado a la
planta de reciclaje. Por otra parte, la
campaña Millor que nou, de fomento
de la reparación de los aparatos que se
estropean y no su sustitución por otros
nuevos, también se saldó con un buen
balance. Un buen número de personas
de nuestra ciudad se han interesado
por ella durante su vigencia.

AYLLU organiza un ciclo
sobre la energia 

La asociación solidaria AYLLU
organiza durante este mes de abril el
seminario Com anem d’energia, que
ha incluido la realización de cuatro
conferencias, El zenit del petróleo y la
crisis energética, con Mariano Marzo;
La energía nuclear: una alternativa,
con Marcel Coderch;
Agrocombustibles: ¿oportunidad o
amenaza?, con Daniel López, y Vivir al
ritmo del sol, con Josep Puig, en el
Centre Cultural la Bòbila. El objetivo
era responder a muchas de las
preguntas que la sociedad se hace
sobre el modelo energético actual y
sus posibles soluciones.

Se aplaza el reparto de
bolsas para reciclar

Por razones ajenas al Ayuntamiento,
la distribución de las bolsas de reciclaje
que se iban a entregar en los puntos de
atención a la ciudadanía del 22 al 24 de
abril se realizará durante la semana del 19
de mayo, en las mismas condiciones pre-
vistas (con la entrega del vale recortable in-
cluído en el pasado número de la revista El
Pont). La organización pide disculpas por
las posibles molestias ocasionadas. 
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La preinscripción 
para las guarderías
públicas será 
del 5 al 16 de mayo 

Finalizado el plazo correspondiente a los ciclos de infantil,
primaria y se cundaria, el calendario escolar tiene en puertas
un nuevo periodo de gran importancia para las familias,
la preinscripción para las guarderías pú blicas de cara al curso
2008-2009. Las tres municipales —Mont serrat, La Mainada y
Montesa— y la que depende de la Generalitat —El Sucre—  ponen
a disposición de los padres y madres interesadas las plazas
disponibles en este ciclo inicial,  para niños y niñas de 0 a 2 años.
Para mostrar sus instalaciones, organizan jornadas de puertas
abiertas durante la primera quincena de mayo. La EB Montserrat
las organizará el 6 y el 8 de mayo; la EB Montesa, los días 7 y 14; la
EB La Mainada, los días 15 y 16; y El Sucre, el día 13 de mayo.

Preinscripción para bachillerato
También del 13 al 23 de mayo se realizará la preinscripción

para primero y segundo de bachillerato. Los tres institutos públicos
de nuestra ciudad organizan también jornadas de puertas abiertas,
(ver El Pont 163) . Las preinscripciones deberán entregarse en los
centros escogidos como primera opción.

En Esplugues hay cuatro, tres
municipales (Montserrat, La Mainada 
y Montesa) y una dependiente 
de la Generalitat (Sucre)

Peu de foto

Celebrada al Casal Robert
Brillas la XI Jornada Escolar
de Salut i Medi Ambient 

Alumnes de sisè de primària de les escoles públiques Can
Vidalet, Matilde Orduña, Folch i Torres, Lola Anglada i Isidre Martí
de primària d’Esplugues van participar a l’XIX Jornada Escolar de
Salut i Medi Ambient, organitzada amb l’objectiu fonamental que
els seus protagonistes reflexionessin al voltant de temes que poden
incidir en la qualitat de la salut i del medi ambient en el nostre en-
torn.  Assumptes com l’aigua, la contaminació dels vehicles, les
drogues, la publicitat i el medi ambient i el canvi climàtic van ser
vistos pels ulls de nois i noies d’11 i 12 anys, que van analitzar
aquestes qüestions, van proposar solucions i van demostrar que
formen part d’una generació més conscienciada de la importància
de tenir un bon comportament envers la salut i el medi ambient. La
Jornada forma part de l’oferta educativa complementària que
l’Ajuntament ofereix als centres escolars d’Esplugues i és una de
les activitats més notables en els àmbits de la salut i del medi am-
bient. L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, va presidir-ne la inau -
guració.

L’Institut  Severo Ochoa acull
la V Jornada d’animació
sociocultural 

Alumnes actuals i antics i professionals de l’animació socio-
cultural, procedents de tot Catalunya, participen el 8 de maig a la V
Jornada d’animació sociocultural, a l’IES Severo Ochoa. La finalitat
d’aquesta trobada és agrupar en un mateix acte tot l’alumnat de
Catalunya d’aquesta branca d’educació professional, amb la inten-
ció de fomentar la comunicació entre el mateix col·lectiu. La pro-
posta d’aquesta jornada, que ja ha viscut cinc edicions, va sorgir de
la necessitat de donar a conèixer aquest perfil professional i d’ofe-
rir recursos als participants. És, doncs, una jornada formativa, de
caire educatiu, perquè els animadors  poden enriquir els seus co-
neixements amb recursos relacionats amb l’àmbit de l’oci i del
temps de lleure. La jornada l’organitza, planifica i porta a terme l’a-
lumnat de segon curs  del Cicle de grau superior d’Animació
Sociocultural de l’IES Severo Ochoa d’Esplugues.

Van intervenir cinc escoles de primària
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La Policia Local instaló
un parque infantil de
tránsito para fomentar
la educación vial

La instalación temporal se instaló 
en el parque Pou d’en Fèlix y en 
la pista anexa al edificio Eugeni d’Ors

En un mes en el que la bicicleta ha sido clara protagonista en nues-
tra ciudad —al cierre de esta edición estaba prevista la celebración de la
Festa de les Rodes (20 de abril), con un itinerario urbano y actividades en
la plaza Catalunya—, la Policía Local instaló hasta el pasado día 14 un
parque infantil destinado a enseñar al alumnado de 5º y 6º de primaria
las normas básicas de educación vial.

El circuito reproducía un punto de la ciudad con calles, semáforos,
cruces, carriles, señales e, incluso, una rotonda, en la que los niños y
niñas pudieron poner en práctica los conocimientos en materia de segu-
ridad vial y de circulación. Para hacerlo, hicieron uso de bicicletas y pati-
netes, los vehículos a los que están más habituados, para participar en
una especie de juego de rol en el que iban asumiendo los diferentes pa-
peles de quienes configuran la realidad del fenómeno del tránsito: peato-
nes, conductores o policías locales.

El circuito infantil estuvo instalado en el parque Pou d’en Fèlix, junto
a la Biblioteca Pare Miquel, y en la pista deportiva del edificio Eugeni
d’Ors. Su utilización significa un complemento a la actividad de educa-
ción vial que la Policía Local lleva a cabo en las escuelas públicas y con-
certadas de Esplugues desde hace 25 años, para poner en contacto a los
más pequeños con la problemática del tránsito. Estas clases han servido
para que miles de espluguenses hayan podido adquirir sus primeras no-
ciones sobre vialidad, movilidad y conducta a seguir en la calle. 

Alumnado del CEIP Gras Soler en el circuito del parque Pou d’en Fèlix

L’Ajuntament vol
implantar una xarxa 
de telecomunicacions 
al municipi

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i el president de Localret i alcal-
de de Terrassa, Pere Navarro, van signar el 7 d’abril passat a l’Ajuntament
d’Esplugues un conveni de col·laboració per a la realització d’una xarxa de
te lecomunicacions al municipi.  El regidor d’Educació i Societat de la In for -
mació, Juan Fernández, va acompanyar  l’alcaldessa en el moment de la
sig natura. 

L’Ajuntament d’Esplugues considera d’interès prioritari l’impuls d’un
con junt de polítiques que han de permetre a la ciutat assolir els reptes que
suposa la plena incorporació a la societat de la informació i del coneixe-
ment, es pe cialment pel que fa a les actuacions relatives a la planificació de
les infraestructures de telecomunicacions al municipi, amb la finalitat que
la ciutadania pugui disposar d’uns serveis de telecomunicacions de quali-
tat i a preus assequibles. 

Una xarxa per a equipaments i empreses
Amb l’estudi, Localret farà una anàlisi de la situació actual de la ciu-

tat i de les seves perspectives de futur, identificarà les necessitats en l’àm-
bit de les telecomunicacions i farà una proposta de desplegament de la
xarxa, que unirà els principals equipaments públics i privats i que podran
fer servir les empreses del municipi.  L’objectiu de la xarxa, apta per a la
transmissió de dades, veu i vídeo, és possibilitar l’intercanvi d’informació
en algunes aplicacions (videoconferència, emissió de TV ...) i la millora de la
gestió de serveis públics (enllumenat, senyals de trànsit...). El termini pre-
vist per a la realització de l’estudi és de 90 dies, segons fixa el conveni.   

El Consorci Localret aplega 800 municipis catalans i es va crear per
promoure i coordinar accions que facilitin la incorporació de l’Administració
local a la societat de la informació. Des de l’any 2006 està treballant en
l’àmbit del desplegament de xarxes de telecomunicacions. 

Pilar Díaz, alcaldessa, i Pere Navarro, president de Localret,
van signar el conveni que permetrà la creació d’aquesta xarxa
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BORSA 
DE TREBALL
Ref. 668. Noia de 27 anys busca feina com a operadora de produc-
ció. Aporta experiència en el sector químic i electrònic. També ha
treballat de manipuladora a diverses empreses i té el carnet de
manipuladora d’aliments.
Ref. 669. Home de 43 anys s’ofereix com a pintor de cases i/o pisos.
Té experiència d’haver treballat divuit anys a la mateixa empresa
fent diverses feines de pintor, operari i manteniment.
Ref. 670 . Senyora de 63 anys veïna d’Esplugues s’ofereix per tre-
ballar 2 o 3 hores als matins per dur infants a l’escola o fer com-
panyia a alguna persona gran o malalta.
Ref. 671. Senyora de 56 anys busca porteria on treballar i viure.
Ref. 672. Noia veïna d’Esplugues busca una empresa on treballar
de manipuladora o feina com a dependenta de comerç. Idiomes
català i castellà.
Ref. 673. Noia de 20 anys, responsable i amb afany de superació,
busca feina de manipuladora. Incorporació immediata. Aporta ex-
periència.
Ref. 674. Dona de 44 anys, amb 5 d’experiència docent, s’ofereix
per impartir classes d’àrab.

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

Formació d’operadors
autoritzats de carretons
elevadors al CM Puig Coca 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat portarà a terme del 13
de maig al 5 de juny un curs de 80 hores per formar operadors auto-
ritzats de carretons elevadors. Aquesta activitat formativa està adre-
çada a homes i dones de 18 a 55 anys, en situació d’atur o d’ocupació
temporal. Inclou formació teòrica i pràctica. Per a més informació i/o
formalitzar la inscripció es pot trucar a la Secció d’Ocupació de
l’Ajuntament, ubicada al Centre Municipal Puig Coca, al telèfon 
93 372 04 16.

Nous cursos de la Unió de
Botiguers i de Comerciants 

La Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues organitza
un any més cursos de formació professional gratuïta per a comer-
ciants de la ciutat. Aquest any gaudeixen d’aquesta formació un total
de 53 comerciants i s’està impartint a les aules del Centre de
Formació Isoveri del carrer Eduard Toldrà, 38. Els cursos que s’estan
portant a terme són d’anglès, d’aparadorisme, del programa infor-
màtic Excel i d’Internet. Aquesta iniciativa de la Unió de Botiguers i
de Comerciants d’Esplugues pretén posar a disposició dels comer-
ciants de la nostra ciutat, associats a la UBCE, noves tècniques, apti-
tuds o tecnologies perquè el comerç local i els seus professionals si-
guin més  competitius i moderns dia a dia. 
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‘La simfonieta del motor’
mostra les infinites
possibilitats de la música 

Hom podria pensar que la música i el soroll provocat per una
moto són incompatibles. En Marcel Casellas, la Principal de la Nit i el
Moto Club Esplugues van demostrar el 15 de març passat tot el con-
trari, en la representació de La simfonieta del motor, el primer con-
cert de música clàssica i motos, en què els intèrprets que dirigia
Marcel Casellas van estar acompanyats de l’estridència provocada
per motos de diferents tipus. La idea de crear La simfonieta del motor
va néixer fa 10 anys, arran de la mort del llavors president del Moto
Club, Miquel Ribó. Casellas, un convençut de les possibilitats infini-
tes de la fusió en el món de la música, es va oferir a col·laborar en un
hipotètic homenatge al finat. La proposta no va quedar del tot apar-
cada i ara, amb motiu del 50è aniversari de l’entitat i en el marc de
l’exposició Com una moto! que aquest mes es tanca a Can Tinturé,
s’ha convertit en una realitat de més d’una hora de durada, que va
ser tot un espectacle pioner, que es va poder veure al Poliesportiu
Les Moreres. 

Raúl Argemí guanya 
el premi de novel·la
negra promogut per 
la Biblioteca La Bòbila

L’escriptor d’origen argentí establert a Barcelona, Raúl Argemí, ha
estat el guanyador del premi L’H Confidencial de novel·la negra, que pro-
mou la Biblioteca La Bòbila i que convoquen l’Ajuntament de l’Hospitalet
i Roca Editorial. L’obra guanyadora, Retrato de familia con muerta, s’ins-
pira en un cas real que va passar a l’Argentina i que va cridar l’atenció de
l’autor. L’argument es desenvolupa en el món hermètic dels countries,
ciutats residencials poblades per persones adinerades amb moltes
coses a amagar, fins i tot assassinats. L’acte de lliurament del premi va
fer-se el 5 d’abril passat, a La Bòbila, amb la presència dels membres
del jurat i representants dels convocants. També hi van ser presents el
regidor de Cultura d’Esplugues, Eduard Sanz, i la regidora de Can Vidalet,
Adela Donaire. Un espectacle musicoteatral creat per Marcel Casellas va
ser el fil conductor de l’acte. 

El ‘Quadern de Cultura’
número 5 es dedica als
Jocs Florals de 2007

Les autoritats i els membres del jurat, amb
l’autor premiat, Raúl Argemí  (tercer per la dreta)

L’exemplar número 5 dels Quaderns de Cultura, recentment editat,
està dedicat als Jocs Florals d’Esplugues de l’any  2007. La publicació és
una iniciativa de la Biblioteca Pare Mi quel d’Esplugues i l’Asso ciació Pro
Arts Musicals d’Esplugues (APAME) i inclou una referència històrica d’a-
quest certamen literari, des del naixement a Tolosa de Llenguadoc el
segle XIV fins a la instauració a Esplugues l’any 1951. També recull un
resum dels diferents actes celebrats amb motiu dels Jocs Florals de l’any
passat i la transcripció de les obres guardonades.  Aquest Quadern de
Cultura l’ha editat l’Ajuntament i serà presentat el 8 de maig, a la Bi -
blioteca, dins d’un acte musicoteatral (vegeu L’Agenda). 

Emiliano Maroto, vocal de la
Confederación del Comercio 

El president de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplu -
gues, Emiliano Maroto, l’han nomenat vocal de la Confede ración Es -
pa   ñola del Comercio. Maroto, que és secretari general de l’A gru pa ció
de Botiguers de Catalunya i secretari general adjunt de la Con fe de -
ra    ció del Comerç de Catalunya, integra les comissions de comerç ur -
bà i d’assumptes fiscals i mitjans de pagament.
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Les preinscripcions de 
l’Escola Municipal de Música
seran del 2 al 6 de juny

L’Escola Municipal de Música té previst portar a terme les
preinscripcions per al curs 2008-2009 del 2 al 6 de juny. El centre,
ubicat al Centre Municipal Puig Coca, ofereix educació musical per a
totes les edats a partir dels 4 anys. La formació que imparteix té com
a objectiu mostrar els valors de la música com a mitjà de desenvolu-
pament personal i posar l’èmfasi en la pràctica musical en grup. Més
informació a L’Agenda corresponent al mes de juny.

La espluguense Lorena C 
se quedó en puertas de ir 
al Festival de Eurovisión  

El dúo Lorena C, que forman la espluguense Lorena Castells
Barragán y Carlos Bayona, ha estado a punto de ser escogido para
representar a Televisión Española en el Festival de Eurovisión. Su
canción Piensa gay fue la sexta más votada en la final, fase a la que
llegó tras ser seleccionada por TVE, cuyos responsables la califica-
ron de  “tema desenfadado y provocador, que combina humor, pop
electrónico contemporáneo y el techno petardo de los 80”. La par-
ticipación en este concurso ha dado a este dúo una popularidad de
la que carecía hasta la fecha. Pero para muchos aficionados, Lo -
rena C no eran unos desconocidos, ya que temas suyos, como Te
recuerdo o su debutante Siempre joven, han arrasado en In ternet,
el marco en el que muchos intérpretes y formaciones musicales
han logrado hacerse con un nombre y un importante seguimiento,
entre colectivos muy determinados. 

Concierto del cantautor Rafa
Pons en el Casal Robert Brillas

El barcelonés Rafa Pons, una joven promesa de la canción de
autor, actuó el pasado 4 de abril en el Casal de Cultura Robert
Brillas. El concierto, incluido en la programación Esplujove, sirvió
para conocer las maneras musicales de este compositor e intér-
prete, cuyas melodías pegadizas y letras tienen la voluntad de ex-
plicar historias y vivencias propias. Pons se autodefine como un fa-
moso desconocido. En 2007 editó el disco Mal te veo. Antes, el dia-
rio ADN utilizó para un spot su canción Me tienes contento, que
contribuyó a aumentar su popularidad entre el público joven. 

El Grup d’Estudis uneix
música i poesia per
celebrar Sant Jordi

El Grup d’Estudis d’Esplugues va unir música i poesia en el seu
acte commemoratiu de Sant Jordi. La trobada que l’entitat va organitzar
va servir per escoltar la recitació de poemes patriòtics de la veu de dos
rap sodes de gran categoria, els espluguencs Isabel Lozano i Jordi Udina,
i, sobretot, va permetre escoltar en un mateix escenari tres músics i un
grup que podrien definir-se com l’ahir, l’avui i el demà de la música de la
nostra ciutat. Successivament, i per aquest ordre, van intervenir Joan
Mas i Brillas,  Joan Isaac, Marcel Casellas i la Leg Lion Orquesta. Els tres
primers, de trajectòries ben diferents però molt destacades totes elles,
van ser una evocació dels seus inicis  i una demostració del seu excel·lent
present i esperançador futur, ara que es troben en plena maduresa crea-
tiva. La Leg Lion Orquesta va mostrar tota la força d’una formació jove,
que tot just portà a terme la seva segona actuació a la nostra ciutat. L’acte
el van presentar el president del Grup d’Estudis, Santi Campo, i dos dels
seus directius, Joan Puiggròs i Miquel Casellas.

L’actor espluguenc Òscar Jaenada, premi El Pont d’Esplugues de
les Arts 2007, acaba d’estrenar nova pel·lícula. Es tracta de Todos esta-
mos invitados, en què l’artista de la nostra ciutat encarna a un jove etarra
que resulta ferit greu quan el cotxe amb el qual acaba de llançar un còc-
tel molotov contra un camió se salta un control de la Guàrdia Civil. Jae -
nada comparteix cartell amb Vanessa Incontrada i José Coronado, en un
film dirigit per Manuel Gutiérrez Aragón. L’actuació de l’actor d’Es plu -
gues, guanyador d’un Goya per Camarón, s’ha guanyat els elogis unàni-
mes per part de la crítica. A La Vanguardia, Luis Bonet Mojica la qualifica
de “sobèrbia i camaleònica”, mentre que Olga Pereda, a El Periòdico,
apunta que el paper de Jaenada està “magistralment interpretat”.

Joan Mas va ser un
dels músics convidats

L’actor Òscar Jaenada
estrena pel·lícula, 
‘Todos estamos invitados’
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Esplugues va acollir la prime
dels Tres Tombs del Baix Llo
Una quarantena de carros i un bon nombre de genets van passejar pels carrer

La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues continua superant reptes, al-
hora que va consolidant el seu rol d’entitat referent a la ciutat. La darrera
fita aconseguida ha estat l’organització de la primera Trobada dels Tres
Tombs del Baix Llobregat,  el 30 de març passat, coincidint amb la XII
Trobada dels Tres Tombs d’Esplugues. Hi van ser presents onze entitats de
la comarca: Amics de Sant Antoni de Cervelló, Amics de Sant Antoni Abat
de Martorell, Associació dels Tres Tombs de Molins, la colla de Sant Esteve
Sesrovires,Colla de Geganters de Sant Joan Despí, Agrupació Sant Antoni
de Sant Feliu, Associació dels Tres Tombs de Torrelles, les colles de Sant
Just, Gavà i el Prat i els amfitrions de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues.
També hi van ser els Amics de Sant Antoni Abat de Castellbisbal.

La passejada pels carrers de la ciutat va seguir els esquemes d’edi-
cions passades, amb sortida i final al carrer Andreu Amat. Els tres tombs
(tres voltes) es van fer a cavall (mai millor dit) dels barris del Centre i del
Gall. La comitiva l’obria la unitat muntada de la Policia Local, i la componien
una quarentena de carros, amb presència destacada dels que són propietat
o té en dipòsit la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, de transport d’oli, cai-

La Trobada del Baix Llobregat va ser una
idea del desaparegut president de la
Colla d’Esplugues, Carles García, que
ara s’ha pogut portar a terme

xes, rajoles, bóta i garrins, a més del carro del sant.  Pau Garcia, fill de qui
fou president de l’entitat, Carles Garcia, mort l’any passat, va ser el bande-
rer, mentre que Arnau Casellas i Mariona Golferichs van fer de cordonistes i
Núria Garcia, de capitana de bandera. A la plaça de les Moreres es va fer la
tradicional benedicció d’animals de companyia, a càrrec del mossèn de la
parròquia de Santa Magdalena, Xavier Armengol. Un nombrós públic va
participar activament a la festa i va seguir, des de les voreres dels carrers
del recorregut, l’evolució dels carruatges i dels genets participants.

Record de Carles Garcia
La celebració de la primera Trobada dels Tres Tombs del Baix

Llobregat va ser una idea que el malaurat Carles Garcia va tenir ja fa temps
i que la seva mort sobtada li va impedir de gaudir. El seu record va ser molt
present en l’acte de lectura del pregó i de relleu del banderer, que es va fer
el dia abans. Joaquim Mañes va lliurar l’ensenya que identifica aquesta fi-
gura de la festa al seu successor, Pau Garcia.

Magda Gómez, filla d’Esplugues, advocada i presentadora d’Esplu -
gues Televisió, va ser l’encarregada de pronunciar el pregó, una mena de
conte que explica com els seus protagonistes s’adonen que res no és igual
que abans, que entre la industrialització, la creació de noves infraestructu-
res, l’urbanisme i la massificació d’edificacions no recorden cap indret sinò
fos per un grapat de llocs que encara es conserven als diferents municipis. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, el regidor de Cultura, Eduard Sanz, i el presi-
dent de la Colla dels Tres Tombs, Miquel Casellas, van lliurar el pendó com-

La Festa dels Tres Tombs és una de les cites que té un major seguiment popular
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mera Trobada
lobregat
rers d’Esplugues  el 30 de març passat

memoratiu de la festa a totes les colles participants. La banda de música
de l’Associació de Veïns de Les Planes de Sant Joan Despí, la Coral Mu -
sicorum i l’Esbart Vila d’Esplugues van participar durant la festa, donant el
toc musical a la celebració.

Concurs fotogràfic
El darrer acte de la Festa dels Tres Tombs d’enguany ha estat el con-

curs fotogràfic, que arriba a la desena edició. Les imatges guanyadores i
les seleccionades estan exposades al Casal de Cultura Robert Brillas fins
al 30 d’abril. En el moment del tancament d’aquesta edició, estava previst
que l’acte de lectura del veredicte i de lliurament de premis es fes el 23
d’abril, diada de Sant Jordi. El concurs ha estat rebatejat, a partir d’aquest
any, amb el sobrenom de Memorial Carles Garcia.

D’altra banda, en relació a una informació apareguda a L'Agenda nú-
mero 3, del mes d'abril, s’ha d’aclarir que el nom de l'autor de la fotografia
guanyadora del Concurs de la Festa dels Tres Tombs de l'any passat va ser
Jesús Fernández, i no Mª Antonia Solórzano, com es deia.  

El Casal de Cultura Robert Brillas acull
l’exposició de les imatges guanyadores 
i finalistes del Memorial  Fotogràfic
‘Carles Garcia i Royo’

La Coloma canta caramelles
als carrers de la ciutat 

Fidel a la seva cita de cada cap de setmana posterior al dilluns
de Pasqua, la Coral La Coloma va cantar caramelles per carrers i
places de la ciutat. Ja fa molts anys que el grup de cant de l’entitat
més antiga d’Esplugues surt a interpretar aquestes cançons típiques
de Pasqua. El seu recorregut, amb sortida i arribada de L’Avenç, va
passar per alguns dels indrets més característics de la ciutat.  

Visita a l’exposició de ceràmica
de Chagall a Ceret

En el tancament d’aquesta revista era prevista la realització
d’una visita organitzada per l’AMPEL, el 26 d’abril, a l’exposició
Chagall i la ceràmica, que ha organitzat el Museu d’Art Modern de
Ceret (França). Chagall, relacionat amb l’avantguarda artística euro-
pea dels anys 20 i 30 del segle XX, va desenvolupar de manera molt
personal les seves creacions, sovint els referents de la tradició i fan-
tasia de contes russos i del món jueu apareixen en els seus treballs
atorgant-los un caràcter poètic i surrealitzant.

L’actuació a la casa consistorial 

Selecció del gran concurs de
karaoke de la Festa Major 

Cada dilluns, al Casal de Cultura Robert Brillas, podeu partici-
par a les proves de selecció per participar al campionat de karaoke
que l’A jun tament està preparant per a la Festa Major. Les audicions
es fan tots els dilluns i cada mes es porta a terme una selecció dels
participants, per tal de poder participar a la gran final que tindrà lloc
durant la Festa Major d’enguany, el mes de setembre.

el pont 164 dia 15:Maquetación 1  22/04/2008  16:16  Página 21



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
164 | abril de 2008

22

el pont 164 dia 15:Maquetación 1  22/04/2008  16:16  Página 22



SALUT PÚBLICA

EL PONT D’ESPLUGUES|
164 | abril de 2008

23

Una quinzena d’entitats i organismes
van participar a la Fira de la Salut
Van comptar amb estands informatius i de promoció de la salut.
Al certamen es van fer diverses demostracions de prevenció

La Fira de la Salut va resultar tot un èxit. Una quinzena d’entitats i d’or -
ga nismes van participar-hi, amb un estand en què informaven sobre les
activitats que porten a terme i promocionaven els hàbits de vida saluda-
bles. L’Associació d’Amics i Familiars de Toxicòmans, l’Associació de Fa mi -
liars de Malalts de Salut Mental del Baix Llobregat, el Consorci Sanitari In -
te gral, l’Institut Català de la Salut, Creu Roja, l’Associació de Familiars de
Ma lalts d’Alzheimer, Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues, l’Associació per
la Lluita contra Malalties del Ronyó (ALCER), l’Asociación Española contra
el Cáncer, l’Orde de Sant Joan de Déu, el Banc de Sang, la Policia Lo cal,
l’Espai Remolí, el Centre d’Informació i Recursos per a Dones d’Es plugues
i el mateix Ajuntament, organitzador de l’acte, amb el suport de Nestlé, van
ser-hi presents, per donar-se a conèixer i per portar a terme proves pràcti-
ques de gran interès. També hi havia un hospital de campanya.

En el decurs de la Fira, organitzada a la rambla Verge de la Mercè el 29
de març passat, es va fer un taller de respiració infantil, una determinació
de monòxid de carboni en persones fumadores, presa de tensió arterial,
glucèmies i índex de massa corporal i un  taller de densitometries (prova
que es fa per detectar el risc de patir osteoporosi). L’Associació d’Amics i
Familiars de Toxicòmans va obsequiar el públic assistent amb sucs natu-
rals de fruita. La Fira  també comptava amb exposicions de prevenció de
l’alcohol entre els joves, d’hàbits alimentaris saludables infantils i de ti-
nença responsable d’animals de companyia.  A l’hospital de campanya es
van fer demostracions de primers auxilis i de suport vital bàsic.

Cloenda de la Setmana de la Salut
La Fira va ser la cloenda de la Setmana de la Salut, una convocatòria

que reivindicava una actitud preventiva envers els problemes físics i psí-

quics de les persones. Es calcula que més de 2.500 persones van partici-
par en el conjunt d’activitats programades. El tema estrella va ser la nutri-
ció, amb una incidència molt destacada en la dieta mediterrània. Una de
les principals convocatòries va ser la taula rodona Dieta i càncer en què
van participar la dietista Pilar Cervera, presidenta del comitè científic de 5
al dia (que promou el consum de fruita i verdura cinc cops cada jornada), i
el Dr. Carlos González, investigador del programa europeu ECNIS. Durant
aquest interessant debat, a què també va assistir l’actual president de
l’Institut Català d’Oncologia, Ramon López —exalcalde de Sant Just—, es
va destacar que l’alimentació és un factor fonamental de risc per patir o no
aquesta malaltia. Unes altres activitats van ser el taller Menjar bé per viure
millor, dirigit per una nutricionista formada al Centre d’Ensenyament
Superior de Nutrició (CESNID), o el curs de menús saludables per a cuine-
res d’escoles, impartit per la també professora del CESNID Laura Padró.

Altres activitats
Durant la Setmana de la Salut es van abordar altres qüestions, com

la relació entre salut i qualitat de vida, tractada en una conferència per la
doctora Carme Valls, una persona amb un bagatge professional inqües-
tionable, ja que a més d’endocrinòloga també és exdiputada, professora i
autora de llibres. D’altra banda, es van fer cursos de primers auxilis i su-
port vital bàsic, dirigits a monitors d’esplai i a educadors d’escoles bres-
sol, impartits per la Creu Roja, i un taller sobre exercici físic i fibromiàlgia,
una malaltia molt desconeguda que pot arribar a ser un autèntic malson
per a les persones que la pateixen, pels dolors i l’esgotament que provoca.
Hi va haver un alt nombre d’inscrites, amb l’objectiu de saber els efectes
pal·liatius de l’exercici físic sobre la fibromiàlgia. 

El taller ‘Exercici físic i fibromiàlgia’ va tenir un gran seguiment
A la Fira es van fer múltiples activitats, com aquesta

en què el públic podia saber com té la tensió arterial
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El ambulatorio de 
Lluís Millet  impulsa 
un grupo de apoyo a 
la lactancia materna

El ambulatorio de Lluís Millet ha impulsado la creación de un grupo
de apoyo a la lactancia materna. Cada lunes, a las 11.30 de la mañana, las
mujeres de este colectivo se reúnen en el Casal de Cultura Robert Brillas
para dar de mamar a sus bebés, resolver posibles dudas y prestarse apoyo
mutuo. “La lactancia materna es una experiencia única, en la que a veces
la madre se encuentra sola y llena de dudas y necesita apoyos. Este grupo
se ha creado expresamente para ello” explica María José Pugés, la coma-
drona del ambulatorio, una de las personas que, recordando una experien-
cia similar de hace unos cuatro años, ha impulsado este grupo de apoyo.

Las mujeres que participan se reúnen
todos los lunes en el  Robert Brillas

“El primer mes de lactancia es difícil, sobre todo en madres primerizas, y
era importante que  tuvieran un lugar en el cual compartir vivencias y re-
solver posibles dudas” apunta María José Pugés, que espera que este es-
pacio, aunque impulsado desde el ambulatorio, sea gestionado por las
propias madres que asisten en él. 

Una de las participantes, Imma Botet, ha apuntado que en él ha po-
dido obtener respuestas a diversas dudas que tenía en asuntos como “la
duración de cada toma, la mejor postura para hacerlo...”. Botet explica
que decidió dar el pecho a su hija “porque es  el mejor alimento, el más
completo. La leche materna tiene todo lo que necesita el bebé para crecer
correctamente sin ningún complemento alimenticio o vitamínico”.  Su
compañera Judit Reyes añade que “dar el pecho es lo normal y debería
ser lo más común. El cuerpo de una mujer está preparado para crear un
hijo, para parirlo y para ser su perfecta fuente de alimentación en sus pri-
meros años” y cree que este grupo de apoyo “permite que las madres ten-
gan a su alcance la información y el apoyo necesarios para disfrutar de la
lactancia materna, si es lo que desean”.  

La lactancia materna refuerza los
lazos afectivos entre la madre y su bebé

Un taller va analitzar la nostra
visió sobre els nouvinguts 

L’Ajuntament va organitzar el 28 de març el taller Els nostres
nous veïns i veïnes, destinat a fer reflexionar  les persones assistents
sobre el fenomen de la immigració i dels nous rols socials. El taller
es va plantejar a partir de la pregunta de quin tipus de veí es vol tenir
al costat. I els participants van demostrar no tenir prejudicis, voler
fugir dels etiquetatges i no voler opinar de les persones amb el sim-
ple argument del seu aspecte físic. I sobre la immigració, van mani-
festar la seva solidaritat amb els nouvinguts, tot i que en alguns casos
els van demanar una major integració a la societat de la qual formen
part ara. 

Aprovada una moció sobre el
Dia internacional de les dones 

El Ple municipal va aprovar a la sessió del mes de març una
moció presentada pel Grup Municipal del PSC amb motiu de la com-
memoració del Dia internacional de les dones. La moció vol contri-
buir a l’aplicació i al desenvolupament de la llei d’igualtat efectiva de
dones i homes a través dels compromisos  d’aconseguir, mitjançant
el Pla d’igualtat municipal, la participació de les dones en la presa de
decisions que interessen a tota la ciutadania; eradicar la inestabilitat,
l’atur i la temporalitat que segueix afectant essencialment l’ocupació
femenina i les diferències retributives que encara persisteixen; ela-
borar un Pla d’igualtat per a les treballadores i treballadors  munici-
pals i afavorir la coresponsabilitat entre homes i dones en la cura de
les persones i en els treballs domèstics. A més, segons la moció, en
la lluita contra la violència de gènere, aquest Ajuntament es compro-
met a incrementar el rebuig social sobre l’agressor mitjançant la
rea lització de campanyes municipals que contribueixin a conscien-
ciar i sensibilitzar la ciutadania sobre aquestes qüestions; a promou-
re i activar un programa específic de prevenció de violència de gène-
re, dirigit especialment a joves i a adolescents; a augmentar i refor-
çar els mecanismes posats en marxa per protegir i atendre les dones
víctimes de violència de gènere i a planificar i desenvolupar cursos
de formació, en col·laboració amb la Generalitat, dirigits a tot el per-
sonal professional que treballa en el procés d’eradicació del mas-
clisme criminal. El text de la moció,  que va ser aprovat amb la una-
nimitat de tots els grups, especifica que la igualtat i la no discrimina-
ció de les dones s’ha de convertir en compromís, en prioritat i en exi-
gència enfront la ciutadania. 
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Jornada de portes obertes de la llar
residència Esplugues 

La  llar residència Esplugues va celebrar el 14 de març una
jornada de portes obertes, per donar a conèixer els serveis
d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent
substitutoris de la llar que ofereix a persones amb disminució
intel·lectual. Compta amb dos dormitoris individuals i set dobles i
ofereix.  Aquest és un equipament públic, que la Generalitat va
instal·lar en uns locals municipals del carrer Pablo Picasso de la
nostra ciutat. Durant l’acte, es va presentar el nou programa de
voluntariat que ha posat en marxa la direcció de l’equipament.

Alt nombre de visitants a l’exposició
‘Violència: Tolerància zero’

4.310 persones van visitar l’exposició Violència: Tolerància
zero, que la Fundació La Caixa va instal·lar del 4 al 29 de març  al
parc Pou d’en Fèlix, amb el suport de l’Ajuntament. L’objectiu era
informar i conscienciar la població sobre un problema existent a la
nostra societat i generar en les persones que la visitaven la reflexió
i la implicació en la lluita contra la violència.

Moció sobre els envasos i els embalatges
El Ple municipal va aprovar una moció presentada per

Esquerra Republicana de Catalunya  en què s’insta a l’equip de
govern a elaborar un pla de reducció de residus incentivant
l’abandonament de l’ús de bosses de plàstic i d’envasos no
retornables com a objectes de consum, mitjançant campanyes
institucionals i acords amb les organitzacions de comerciants i el
comerç local en general. La moció també vol que es faciliti als
consumidors la informació necessària perquè prenguin
consciència  sobre les conseqüències ambientals dels nostres
hàbits de consum. Tots els grups van votar a favor de la moció, tot i
que ICV va abstenir-se en relació a la primera de les dues
propostes que presentava.

Moció al Ple municipal sobre Kosovo
El Ple municipal va rebutjar una moció d’ERC en què es volia

manifestar el suport al procés d’independència de Kosovo. Hi va
votar en contra PSC, el PP s’hi va abstenir i ICV, CiU i ERC ho van
fer a favor.

Gran éxito del
Campeonato de Slot
organizado por Renault

INFORMACIÓN SOBRE 
EL HOMENAJE A LAS
PAREJAS CON 50 AÑOS 
DE VIDA EN COMÚN

Todos los matrimonios que cumplan 50 años de casados
desde el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2008 y deseen partici-
par en el homenaje que prepara el Ayuntamiento a las parejas que
hayan cumplido 50 años de vida en común, deben presentar una
instancia en la que conste el nombre de los dos integrantes de la
pareja, un teléfono de contacto y una fotocopia del libro de familia
en el que conste la fecha en la que contrajeron matrimonio.

El plazo de presentación de esta instancia es hasta el 15 de
mayo de 2008, en cualquiera de los puntos de registro municipal
(casa consistorial, edificio Molí de Can Vidalet y dependencias de la
Po licía Local).

El Campeonato de Slot que ha organizado Renault Esplugues en
sus instalaciones de la avenida Països Catalans de nuestra ciudad ha re-
sultado todo un éxito de inscripción, con más de un centenar de partici-
pantes. La competición, que permitió a quienes intervinieron en ella dis-
frutar de un espectacular circuito en miniatura,  se dividió en dos catego-
rías, de 5 a 13 años y adultos. En la de los más jóvenes resultó triunfador
Toni Perales, con 84 vueltas. La gran sorpresa fue un peque de sólo 5
años, Mario Paulí,  que acabó en la cuarta posición. Al cierre de esta edi-
ción estaba prevista la disputa de la gran final de adultos, el sábado 19 de
abril.

La alcaldesa, Pilar Díaz, y el director de Renault Retail Group
Barcelona, Jesús Alonso, acompañaron a los finalistas de la competición
infantil, la primera en celebrarse. 
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT
2008

• Taxa de guals i de reserves d’estacionament
Del 3  d’abril al de 3 de juny  de 2008 

• Impost sobre béns immobles (IBI)-rebuts no
domiciliats
Del  2 de maig al 2 de juliol de 2008

• Impost sobre béns immobles (IBI)-rebuts
domiciliats (1a fracció)
2 de maig de 2008    

DOMICILIACIONS: si voleu estalviar-vos temps i desplaçaments inne-
cessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon gratuït 900 715
017. També podeu enviar un fax al 93 411 78 52 o enviar un correu elec-
trònic a orgt.esplugues@diba.cat o directament al web www.esplu-
gues.cat (domiciliacions)

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

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

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

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

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

Cooperació (reunió del 27 de març)
Es valora l’acte de projecció del documental Somos andando.

Es dóna compte de la memòria d’activitats de l’àmbit municipal de
Cooperació durant 2007. S’anuncia que la Festa de la Solidaritat i
del Comerç Just serà l’1 de juny, inclosa dins de la Fira d’entitats, a
la rambla Carme. S’avancen algunes activitats que es poden inclou-
re al certamen. Es presenta el grup de solidaritat de l’American
School i s’anuncia la formació de brigades als IES La Mallola i
Joaquim Blume per anar a Nicaragua i al Perú durant l’estiu. També
es fa una valoració del Sopar de la Fam  i es presenta el projecte que
el CEIP Isidre Martí vol presentar al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per col·laborar en la construcció de l’Instituto de
Formación Integral Padre Segundo Montes. La propera reunió serà
el 8 de maig, a les 19.30, al Saló de Plens de l’Ajuntament.

CONSELLS 
MUNICIPALS PARTICIPACIÓ
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Els dies passen i continuen sense arribar
les pluges abundants que allunyin el fantasma
de la sequera. És per això que l’Ajuntament ha
reforçat les mesures en favor d’un consum res-
ponsable de l’aigua que permeti garantir  el sub-
ministrament d’aigua de boca el major temps
possible. 

A les mesures que ja s’apliquen des de fa
unes setmanes, com la reducció dels serveis de
neteja al mínim imprescindible, l’ús de sistemes
economitzadors en el rec de les zones verdes, la
suspensió dels serveis de les fonts ornamentals i
la utilització per a tots aquests serveis d’aigües
freàtiques no aptes per al consum humà (vegeu
El Pont 163), s’hi han d’afegir altres iniciatives en-

L’Ajuntament reforça les
mesures en favor d’un consum
responsable de l’aigua 
Aplica mesures restrictives en el reg i la neteja i
estudia l’explotació de pous i altres recursos hídrics 

caminades al mateix objectiu. Juntament amb
l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, l’A jun -
ta ment elaborarà un estudi d’aprofitament d’ai-
gua del subsòl i d’aigua regenerada que perme-
trà establir quins són els recursos de què es dis-
posa de cara al futur, per poder regar i netejar la
via pública. També té prevista la implantació de
sistemes d’estalvi d’aigua a totes les de pen -
dències municipals que encara no en disposin.

La conscienciació ciutadana envers el con-
sum d’aigua és important des de fa temps. De
fet, la mitjana de consum a la nostra ciutat és in-
ferior a la mitjana metropolitana. Però qualsevol
augment en la sensibilització sembla impres-
cindible, tenint en compte la situació que es viu.

‘Una flor al teu balcó’, anul·lada
En aquest context s’ha d’entendre l’anul· -

la ció de la campanya Una flor al teu balcó, que
no es farà enguany, per primer cop després de
13 edicions, com a mesura conscienciadora, i
de la plantació d’arbres als patis de diferents
escoles prevista dins de la Setmana Verda.  

Se desbloquea la
ubicación del segundo
acceso de la estación 
de metro de Can Vidalet     

El segundo vestíbulo de la estación
de metro de Can Vidalet se situará bajo la
confluencia de las calles Maladeta y
Menta. Las escaleras estarán en la parte
correspondiente al término municipal de
Esplugues, mientras que el ascensor que
también se instalará estará en la acera
correspondiente a L’Hospitalet. La
estación contará también con dos salidas
de emergencia. 

Adecuación de los taludes
del Torrent d’en Farré

Los taludes del Torrent d’en Farré
están siendo sometidos a trabajos de
estabilización y consolidación de su
estructura. Las obras que se llevan a cabo
desde el pasado 25 de marzo han de
servir también para mejorar el aspecto de
los taludes, entre las calles la Pau y
Constància, en Can Clota.

Próxima prohibición del
paso de camiones de gran
tonelaje por la calle Sant
Antoni Maria Claret

En el momento del cierre de esta
edición estaba prevista la próxima entrada
en vigor de la prohibición del paso de
camiones de gran tonelaje por la calle
Sant Antoni Maria Claret, atendiendo las
peticiones vecinales.  El paso de estos
vehículos por esta vía ha ido en aumento,
al haberse convertido en una vía de
acceso ala Ronda de Dalt, con la
consiguiente contaminación acústica.
Este incremento de tránsito hacía
necesaria una medida de este tipo, en
beneficio de la seguridad de los peatones.

Moció sobre les obres de 
la rambla Àngel Guimerà

El  Ple municipal va rebutjar una
moció conjunta dels grups d’ICV i CiU
sobre les obres de la rambla Àngel
Guimerà. El PSC hi va votar en contra, el
PPC s’hi va abstenir i ICV, CiU i ERC van
votar-hi a favor.

El consum d’aigua a Esplugues és inferior a la mitjana metropolitana. Però cal fomentar 
l’estalvi d’aigua en aquest període perllongat de sequera. La clau és no gastar ni una gota de més

L’Ajuntament suspèn 
la campanya ‘Una flor al
teu balcó’ i la plantació
d’arbres a les escoles dins
la Setmana Verda
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Alex Barrera acude a un
torneo con la selección cadete

El espluguense Alex Barrera, jugador cadete del DKV
Joventut, fue convocado por la selección española de baloncesto
masculina U16 para participar en el torneo internacional de Ragusa
(Italia), junto a las selecciones de Alemania, Rusia e Italia. Se trata
de un torneo amistoso de nivel internacional preparatorio del
Campeonato de Europa del próximo verano. La primera experiencia
internacional de Barrera fue en 2007, cuando acudió a los Juegos
Olímpicos de la Juventud, en los que España obtuvo la medalla de
plata. El jugador, de 1,93 de estatura, se formó en el AB Esplugues y
desde hace tres años pertenece al Joventut de Badalona. 

El juvenil del Can Vidalet
asciende a categoría preferente

El ascenso del equipo juvenil A ha supuesto la gran alegría en
el Club de Fútbol Can Vidalet en la presente temporada. El conjun-
to entrenado por Javier Vila, que en la segunda vuelta ha comparti-
do esta responsabilidad con la de técnico del primer equipo, ha
mostrado una gran superioridad con respecto a los rivales, hasta el
punto que consiguió el ascenso cuando aún faltaban seis jornadas
para finalizar el campeonato y con veinte puntos de distancia con
respecto al segundo clasificado. Su puntuación ha sido la segunda
mejor de todos los grupos de la categoría en la provincia de
Barcelona. Algunos de los jugadores que han logrado el ascenso
pueden pasar a formar parte de la plantilla del primer equipo de la
entidad la próxima temporada, lo que significará un paso adelante
en el objetivo de que el conjunto amateur se nutra mayoritariamen-
te de jugadores de la cantera.

Es la segun-
da vez que
acude a una cita
internacional

Mostró una gran superioridad

Les regidores Montse Zamora i Adela
Donaire, amb tres patinadores premiades

Més d’un centenar
de participants al
Ciutat d’Esplugues
de Patinatge Artístic

Més d’un centenar d’integrants dels clubs d’Esplugues, Pallejà, Santa
Coloma de Gramenet, Granollers, Premià i Santa Perpètua de Mogoda
van participar el 16 de març al Trofeu Ciutat d’Esplugues de Patinatge
Artístic, organitzat pel CPA Esplugues. L’actuació de les patinadores de
la nostra ciutat va ser excel·lent, sobretot la de Lídia Sastre, sots-cam-
piona d’Iniciació C, Sara Martín, campiona d’Iniciació B, i Núria Roque,
tercera de Certificat. 

La temporada es troba en un moment molt intens: les patinadores
més petites del club van participar a un trofeu d’iniciació a Pallejà, amb
bons resultats de Sara Olivé, segona a Iniciació D, Àngela Vendung,
guanyadora d’Iniciació E, i Elena González, segona d’Iniciació E. I l’equip
de xou —integrat per Sira Miquel, Laura Sánchez, Irene Sánchez, Íngrid
del Río, Judit del Río, Sara Sánchez, Ana Raurell, Anna Badia, Goretti
Mérida i Nagore Suárez—, amb un espectacle anomenat Turbulències
va classificar-se per al Campionat de Catalunya. Finalment, les patina-
dores de més categoria, Laura Sánchez, Judit del Río i Soraya Casado
es preparen per al Campionat de Barcelona i Sara Sánchez per al Trofeu
de Barcelona cadet.  

Bons resultats en gimnàstica
Els resultats globals del Club Gimnàstica Artística Les Mo -

reres continuen sent excel·lents aquesta temporada. A la segona
fase del Trofeu de Tecnificació, Hanna Wilke a Infantil 1, Laura
Menéndez a Junior I i Clara Vila a Junior II, on les seves companyes
Anna Hernández i Olalla Heredia van ser segona i quarta, respecti-
vament.  A la Copa Catalana, Anna Gomà va ser primera i Carol
Pardo tercera a la categoria I4. I Sara Cusó i Hanna Willee integren
la selecció catalana al Campionat d’Espanya per autonomies. 

el pont 164 dia 15:Maquetación 1  22/04/2008  16:17  Página 30



VIDA CIUTADANA

EL PONT D’ESPLUGUES|
164 | abril de 2008

31

La Penya Espanyolista organitza el 
II Torneig de Futbol Sala per a penyes

Maragall destaca la nostra experiència d’escola
inclusiva com a model a seguir arreu de Catalunya

L’Espluguenc també guanya el derbi de la segona volta 

Per segon any consecutiu, l’equip de la Peña Madridista de Esplugues
va ser el guanyador del Torneig de Futbol Sala de penyes futbolístiques,
que es va jugar el 12 d’abril passat al Poliesportiu de Can Vidalet. L’equip
blanc va superar amb claredat els seus dos rivals, el C.F. Bético La
Esperanza, de Sant Joan Despí, a les semifinals, i la Penya Barcelonista
L’Avenç, a la final. Els culés havien guanyat l’altra semifinal de la com-
petició a l’equip amfitrió, la Penya Espanyolista d’Esplugues.

L’organització d’aquesta segona edició del Torneig de Futbol Sala
de penyes formava part de la celebració del cinquè aniversari de la

Penya Espanyolista d’Esplugues, que s’ha fet durant el mes de març.
Aquesta commemoració ha comptat amb altres esdeveniments, de caire
més social, com la disputa d’algunes competicions de jocs de taula a la
seu social que l’entitat té al carrer Serra del Montsec de la nostra ciutat.

En el moment del tancament d’aquesta edició estava previst que
la celebració del cinquè aniversari de la Penya Espanyolista s’acabés el
18 d’abril, amb un sopar commmemoratiu d’aquests primers anys de
vida de l’entitat, que s’ha caracteritzat pel seu suport als colors blanc-i-
blaus i per una intensa activitat social. 

El derbi de la segona volta també va ser per a l’Espluguenc. I amb
idèntic resultat que a la primera part de la lliga (1-2). L’equip d’Antonio
del Río va dominar pràcticament a plaer a la primera part del partit,
en què va aconseguir  els seus dos gols, obra de Díaz i Xavi, i va tenir
altres oportunitats que no va poder materialitzar. En la represa, el Can
Vidalet va apretar les dents, sobretot després del penal que li va supo-
sar el gol amb què escurçava distàncies. Els últims minuts van ser

d’anada i tornada, amb l’Espluguenc a la recerca del gol de la tran -
quil· litat i el Can Vidalet buscant l’empat. El travesser va impedir-ho
en la penúltima jugada del partit. 

Els tres punts van consolidar l’Espluguenc a la part mitja de la clas-
sificació, mentre que el Can Vidalet continua en zona de descens. El
partit va significar la tornada al Camp del Molí, després de les obres
de reparació de la gespa artificial d’aquesta instal·lació municipal.

La Penya Madridista va guanyar la competició. A la dreta, lliurament de la copa al representant de la
Penya Espanyolista, el club amfitrió, que va acabar quart
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Andrea Fuentes somia ara amb
els Jocs Olímpics després de
sumar tres ors a l’Europeu

La nedadora de sincronitzada espluguen-
ca Andrea Fuentes ha entrat, definitivament, a
l’elit de l’esport espanyol. La consecució de tres
medalles d’or al Campionat d’Europa celebrat
recentment a Eindhoven (Holanda) ha estat un
èxit molt important, en un any en què les mira-
des de tots els esportistes estan fixades en un
únic objectiu, els Jocs Olímpics de Beijing. “Estic
molt contenta per les tres medalles de l’Eu -

El Moto Club fa una
trobada de cotxes
clàssics

Els cotxes clàssics d’Estats Units,
amb marques com Cadillac, Ford, Chrys -
ler o Chevrolet van ser els protagonistes
de la trobada que va organitzar el 6 d’a-
bril el Moto Club Esplugues. Els conduc-
tors van trobar-se a Can Tinturé i després
d’una passejada per la ciutat van tornar
als jardins del Museu, on van fer l’acte de
co miat. L’aportació nacional va ser un
Seat 1430 de principis dels 70.

ropeu, però ara tinc els cinc sentits posats en
l’objectiu olímpic” va explicar Andrea Fuentes a
El Pont poques setmanes després  d’haver gua -
nyat els tres campionats continentals. “Ara
només penso  en la participació en el preolím-
pic i en la meva continuïtat com a parella de
Gemma Men gual “en la competició de duos, en
representació de l’equip espanyol. L’Andrea, de
25 anys acabats de fer, va explicar que el seu
repte, en començar l’any, era “convertir-me en
la pare lla de Gemma Mengual en el duo”, cosa
que ha aconseguit després de molts mesos de
treball intens. L’any passat ja havia integrat l’e-
quip de parelles com a suplent, però ara volia
pujar un esglaó més i ser-ne la titular, cosa que
va aconseguir de cara a l’Europeu. Això no vol
dir, però, que ja s’hagi guanyat la plaça de titular

L’alcaldessa i la regidora d’esports van rebre Andrea Fuentes a l’Ajuntament,
per felicitar-la  pels èxits assolits i desitjar-li sort de cara als Jocs Olímpics

La nedadora de sincronitzada va fer parella amb
Gemma Mengual i també va competir a les
especialitats per equips i de combo

per als Jocs Olímpics. “Hauré de treballar molt
dur per aconseguir-ho”, explica l’esportista es-
pluguenca,  que de petita va aprendre a nedar a
la piscina del CEM La Plana i que pertany, des
de fa anys, al CN Kallipolis de Barcelona. 

La natació sincronitzada està començant
a adquirir gran popularitat a Espanya, gràcies
sobretot a Gemma Mengual, una esportista amb
un gran carisma. “Estar a la seva ombra no és

cap problema, sinó un privilegi. La seva trajec-
tòria ens ajuda a totes”, diu l’Andrea, que no es
planteja ser la substituta de Mengual com a
com petidora en individual a la selecció espanyo-
la quan aquesta es retiri, potser d’aquí a dos
anys. “Jo podria ser-ho, però no sé si seria mi-
llor que ho fos una nedadora molt més jove, que
pogués gaudir d’una carrera molt més llarga en
individual” apunta modestament. 

Si Andrea Fuen tes va als Jocs seria la seva
segona cita olímpica. Fa quatre anys, a Atenes,
va ser quarta per equips, en una competició en
què també hi era la seva germana Tina, que l’any
passat va decidir deixar l’alta competició. “Em
va saber greu que ho deixés, perquè hem estat
molts anys juntes. Però si la seva decisió la fa
feliç, jo també estaré contenta”, acaba dient.  

Dos integrants del Judo
Tao guanyen medalla de
plata europea de jiu-jitsu

José Miguel García Madueño i Ós -
car Corrales Cáceres, lluitadors del Judo
Tao, van aconseguir la medalla de plata
al Campionat d’Europa de brazilian  jiu-
jitsu. García Madueño va acabar se gon a
la categoria de cinturons blaus en pes
mit jà, mentre que Corrales Cáceres va fer
la mateixa posició a la categoria de cintu-
rons morats en pesos semipesats. Els
dos competidors han qualificat el resul-
tat de molt satisfactori, que compensa el
sacrifici diari i els entrenaments durs que
porten a terme.
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Tres jugadores del Club
Voleibol Esplugues
brillen amb les
seleccions catalanes

Tres jugadores del Club Voleibol
Esplugues han participat, amb ex cel· -
lents resultats, al Campionat d’Espanya
de seleccions autonòmiques. Merche
Arends va proclamar-se campiona d’Es -
panya cadet; mentre que Júlia Ibáñez i
Meritxell Puchol (a la imatge superior)
van ser sotscampiones amb la selecció
infantil. D’altra banda, el també esplu-
guenc Roger Vila, que juga al FC Bar ce -
lona, va integrar la selecció infantil mas-
culina, que no va poder classificar-se
entre les millors.

Carlos López, campeón
de España de fútbol sala
con Aspace Esports 

El espluguense Carlos López ha
formado parte del equipo del Aspace
Esports, que se ha proclamado
recientemente campeón de España de
fútbol sala para personas con parálisis
cerebral, disputado en Pallejà. El
Aspace ganó los dos partidos de la fase
previa y ello le dio derecho a disputar la
final, en la que ganó al Disport, el otro
equipo catalán participante.

El femení de l’AB
Esplugues puja

L’equip femení senior de l’AB
Esplugues s’ha proclamat campió del
seu grup de tercera divisió catalana i
ha pujat de categoria. L’equip de la
nostra ciutat ha estat clar dominador
del seu grup i ha guanyat els 22 partits
que ha disputat.

La Penya Andorra guanya el
Trofeu Ciutat d’Esplugues
de futbol sala femení

La Penya Andorra, un equip de l’Hospi ta -
let algunes components del qual són veïnes
d’Esplugues, va guanyar la primera edició del
Trofeu Ciutat d’Esplugues de futbol sala femení,
disputat els dies 14, 15, 16 i 17 de març, al
Complex Esportiu Municipal La Plana. La com -
p  e tició, organitzada per l’Sporting Club Futbol
Sala Esplugues, s’ha creat amb l’objectiu de
promoure el futbol sala femení a la nostra ciu-
tat i per donar a conèixer l’excel·lent tasca que
alguns clubs porten a terme per fomentar la
participació de les dones en aquest esport.

La Penya Andorra, equip que milita a la di-
visió d’honor catalana, va superar en la classifi-

cació a l’Esportiu Rubí, també de divisió d’ho-
nor, que va acabar segon classificat, i l’As so -
ciació Esportiva Les Corts, que va acabar a la
tercera plaça. Aquest club va ser la revelació de
la competició, ja que tot i militar a la segona di-
visió A va superar en la competició a equips que
juguen a la divisió d’honor catalana i a primera
divisió. La classificació final la van completar
l’Arenys de Munt (divisió d’honor, quart classifi-
cat), el CFS Castelldefels (divisió d’honor, cin-
què classificat), l’ETNS (primera divisió, sisè
classificat) i l’Sporting Esplugues (segona divi-
sió B, setè classificat). L’equip amfitrió, que en-
trena Juan Carlos Hueto, va pagar car el fet
d’en frontar-se a equips de superior categoria
però segur que l’experiència serà positiva per a
les seves jugadores en el tram final del campio-
nat 2007-2008.

Altres trofeus lliurats en aquesta compe-
tició van ser per a Laia Rodríguez (Esportiu
Rubí), com a millor jugadora; Ingrid (Esportiu
Rubí) com a màxima golejadora; l’AE Les Corts,
com a equip menys golejat; i l’Esportiu Rubí,
com a conjunt màxim realitzadora de la compe-
tició.  

Gran nivell esportiu en la competició que organitzaren
l’Sporting Club Futbol Sala Esplugues i l’Ajuntament

El torneig va acollir 
set equips, quatre dels
quals militen a la divisió
d’honor catalana. Va ser
una gran experiència per
al conjunt amfitrió

Les guanyadores, responsables del club organitzador i les regidores Montse Zamora i Sara
Forgas, després del lliurament de trofeus

el pont 164 dia 15:Maquetación 1  22/04/2008  16:17  Página 35



| EL PONT D’ESPLUGUES
164 | abril de 2008

36

ESPORTS

L’Sporting Esplugues acull un
curs de monitor de futbol sala

L’Sporting Esplugues és el club amfitrió d’un curs de monitor
de futbol sala, que la Federació Catalana de Futbol organitza al
Centre Municipal Puig Coca. L’alumnat assistent rep formació teò-
rica i pràctica sobre legislació esportiva, psicologia, direcció d’e-
quips, regles de joc, metodologia, preparació física, tècnica i pri-
mers auxilis. La superació del curs significa l’obtenció del títol de
monitor de futbol sala, expedit per la Real Federación Española de
Fútbol i amb validesa per a tot el territori espanyol.

La selecció femenina juvenil
d’handbol d’Algèria juga amb
el juvenil de l’Esplugues

Visita de gran nivell al Complex Esportiu Municipal La Plana.
Ni més ni menys que l’equip campió del món d’handbol juvenil, de
categoria femenina. Va estar al pavelló de la nostra ciutat per jugar
un partit amistós contra el juvenil del Club Handbol Esplugues. El
partit va significar, més enllà del resultat final, que va ser un reflex
del desnivell entre els dos contrincants, tota una experiència per a
les joves integrants de l’Handbol Esplugues juvenil, que de ben
segur no s’esperaven que en algun moment de la seva carrera es-
portiva es podrien enfrontar a les vigents campiones mundials, títol
que van assolir fa molt pocs mesos, concretament durant el gener,
a Macedònia. El partit es va jugar aprofitant la presència de la se-
lecció algeriana a Catalunya, amb motiu d’una estada de prepara-
ció. 

Segona oportunitat de 
Xavi Arias de conquerir 
el cim més alt del món

L’escalador local vol arribar-hi fent
l’ascensió final, dels 6.400 als 8.848
metres, en menys de 24 hores, sense
oxigen i sense l’ajut d’un xerpa   

Xavi Arias vol arribar el sostre del món a la segona. “Encara tinc l’es-
pina clavada de l’any 2005 i arribar-hi seria com tancar una etapa” ex-
plica el muntanyenc d’Esplugues. Per fer-ho, Arias i el seu company
d’expedició, Xavier Aymar, s’han marcat un repte que només altres tres

persones del món han aconseguit: fer l’ascensió final des d’un camp
base avançat, a 6.400 metres, en un sol dia, sense oxigen i sense l’ajut
dels xerpes. “La consecució del Cho Oyu amb el mateix format d’ascen-
sió llampec, a finals de 2007, ens dóna una experiència imprtant” expli-
ca Arias, conscient del ressò mediàtic de l’Everest, tot i no ser, “ni de
molt, la muntanya més difícil de conquerir”. 

L’expedició, commemorativa del 85 aniversari de la Unió Ex cur -
sionista de Gràcia, té el suport dels ajuntaments de Barcelona i
d’Esplugues i del CCR L’Avenç. El període d’aclimatació, que inclourà la
pujada a l’Island Peak (6.100 metres), serà d’un mes i mig i es calcula
que l’atac al cim serà a partir del 20 de maig. Arias i Aymar han hagut de
variar els plans sobre la marxa, arran de la prohibició xinesa de donar
permisos, que ha fet que en comptes d’intentar assolir l’objectiu per la
vessant del Tibet ho hagin de fer per la nepalesa, que té un recorregut
més llarg i més exigent. Al muntanyenc espluguenc li fa il·lusió assolir
l’objectiu i fer-hi arribar la bandera de la ciutat que la regidora d’Esports,
Montse Zamora, va lliurar-li amb motiu d’un acte que el grup excursio-
nista Gelade va organitzar el 28 de març per presentar l’ascensió de Xavi
Arias al Cho Oyu, de finals de l’any passat.  

La  regidora d’Esports,
Montse Zamora, li va lliurar
la bandera  d’Esplugues per-
què la porti fins a l’Everest
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Un Pla
d’actuació
municipal
més
participatiu
que mai

Esplugues té ja un model de ciutat consolidat que posa l’accent en
les persones. Per això, des de l’Ajuntament tenim com a màxim objectiu
gestionar amb la màxima eficiència possible la millora de la vida a la
ciutat. I sense augmentar la pressió fiscal ciutadana i comptant amb
totes les veus, amb totes les mirades que es vulguin incorporar a aquest
gran projecte col·lectiu i plural que es diu Esplugues.  

Amb la finalitat, doncs, de garantir aquest benestar col·lectiu,  des
de l’Ajuntament treballem amb una eina que anomenem Pla d’actuació
municipal i que recull el conjunt d’accions i projectes que impulsa el go-

vern municipal per als anys 2008-2011.
I és que volem afrontar els grans reptes

per garantir la màxima projecció de futur. I per
això, creiem que és important que tothom que
vulgui pugui contribuir amb les seves opinions i

suggeriments en el procés d’elaboració del Pla d’actuació municipal
(PAM). Perquè creiem que la ciutat és la suma plural de totes i tots.  

Aquesta manera de treballar des del govern municipal esdevé
molt important per poder afrontar el repte de seguir consolidant un
model de ciutat on millorar el benestar de la ciutadania, perquè resulta
fonamental dotar-se de mecanismes i d’eines que permetin continuar
l’evolució i que mantingui el rigor del treball i de l’aplicació de prioritats,
d’apostes concretes i de decisions encertades.

Amb el PAM volem convidar la ciutadania a ser copartícip d’un pro-
cés il·lusionant. El de convertir conviccions en realitats. El de contribuir
a impulsar més habitatge protegit a preu assequible.  El de contribuir a
millorar la xarxa de transport públic, la seguretat dels nostres carrers o
la construcció de més places d’aparcament. Fent d’Esplugues una ciu-
tat més compromesa contra el canvi climàtic, més verda i més neta. Que
vol avançar encara més en la societat del coneixement i del benestar.
Que inverteix en serveis i activitats de suport a  les famílies.

Una ciutat que vol anar a millor i a la qual el govern municipal
aporta solucions progressistes i realistes. Per això, animem a tota la
ciutadania a participar-hi, perquè ens digueu què penseu d’aquestes
propostes, què és allò que us preocupa o què pot ser millorable. Aquest
procés participatiu que comencem vol ser un reflex més del tarannà de
l’Ajuntament d’Esplugues. Una manera moderna de gestió de la ciutat;
transparent, que rendeix comptes, que no oblida mai el suport i la con-
fiança que la ciutadania d’Esplugues ens ha donat per  governar la ciu-
tat des de l’ambició i des de la humilitat.

Us demanem, doncs, que opineu amb el cor i la raó i que intercan-
vieu opinions i suggeriments amb la família, amb les amistats. Perquè
Esplugues necessita idees de tothom. Les vostres, les primeres!

Enric Giner| PSC

TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—
061 Urgències mèdiques
016 Telèfon d’atenció de violència de gènere
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal
93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 470 02 18 Museu Can Tinturé
93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana
93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 
93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillas@esplugues.cat
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació, 
Oficina de Comerç d’Esplugues) 

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 250 365 Informació Gas Natural
902 50 77 50 Endesa
010 Informació transports metropolitans
93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues 

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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Si es bien cierto que lo que está sucediendo en la rambla Àngel Quimera
es una circunstancia sin precedentes, se trata de una obra que se nos está ha-
ciendo eterna. En la primea actuación, cuando nos entregaron la obra, poco antes
de que se celebrasen las elecciones municipales, para uso y disfrute de toda la
ciudadanía y a modo de recordatorio de las electas fechas que se aproximaban, el
Grupo Municipal del Partido Popular ya habíamos expresado públicamente, tanto
en comisiones informativas, juntas de portavoces y plenos municipales, las defi-
ciencias constructivas que saltaban a la vista en la ejecución de dicha obra: jun-
tas de unión sin sellar, la mayoría de los adoquines que conforman el pavimento
rotos o desportillados, filtraciones de agua en el parking.

Bien, como errar es de humanos y rectificar de
sabios, los nuevos miembros de equipo de Gobierno
de siempre se ponen manos a la obra para subsanar
el entuerto y se procede a realizar la conveniente re-
clamación a la Mancomunidad de Municipios, que es
la que paga y contrata esta obra.

Ésta, observando el desaguisado formado, atiende a razones y propone
rea lizar, en concepto de garantía, la reparación del desastre de obra que antes
han realizado, bueno más que reparar se trata de volver a realizarla de nuevo y
en eso están, actuando en casi el 90% del total del proceso de obra y en el 100%
del espacio de actuación.

Desde el Grupo Municipal Popular, somos conscientes del malestar que
han sufrido y están padeciendo, a día de hoy, las vecinas/os y comerciantes del
sector, y muestra de ello es la multitudinaria recogida de firmas que ha motiva-
do, siendo esta recogida de firmas aval suficiente para que desde la misma aso-
ciación vecinal surgiera la moción que se presentó en el Pleno Municipal y que ,a
lo mejor por desconocimiento, no se realizó de esta manera. Esta circunstancia
dio pie a que fuera presentada esta moción a través de los grupos municipales de
CIU e ICV, que fueron inflexibles y se basaron en unas conjeturas que ellos esti-
maban y no se movieron un renglón de lo que ellos tenían previsto. Pienso que
fue un lamentable error, pues el Grupo Municipal Popular buscaba el consenso
de todas las fuerza políticas y no nos dieron cabida, pues nosotros lo que tene-
mos claro son dos cosas:

1.- La fecha de finalización de los trabajos, tengo claro y mas aún después
de hablar con multitud de personas que allí residen, así como comerciantes, de
que siguiendo el calendario de ejecución de obras de la nueva empresa que eje-
cuta los trabajos de arreglo de la rambla, nos habla del día 6 de junio y solicitar
en moción de manera inamovible el día 31 de mayo lo considero un  error, porque
si de algo estoy convencido es que lo importante es que se acabe y bien la citada
rambla y, si existe nuevamente un error, que lo podamos reclamar, desde la co-
rrección de que hemos respetado su calendario de trabajo, para no tener que oír
que,  como han tenido que correr mas para adelantar la fecha de entrega,  sirva
de excusa para evitar posibles errores 

2.- Nuestro deseo también era incorporar una cláusula de penalización,
por la cual se iniciase un proceso de reclamación por daños y perjuicios a favor
de los comerciantes y vecinas/os que allí residen. También fueron inflexibles y
tampoco la quisieron incorporar.

Visto que esta moción no buscaba la finalidad que nosotros si buscába-
mos, que es la de garantizar una buena ejecución del trabajo sin excusas y, caso
de que surgieran problemas poder reclamar todos juntos, nos vimos obligados a
no poder apoyar a tan precipitada moción. 

La rambla 
Àngel 
Guimerà ya,
pero esta vez
bien acabada

Luis Ortega | PPC

El nostre grup municipal porta gairebé dos anys denunciant que és
inadmissible fer servir aigua de boca per netejar els carrers. La nostra pres-
sió va servir perquè l’Ajuntament reduís el consum de l’aigua, però ha fet
falta el decret de la sequera perquè s’hagi abandonat aquesta mala pràctica
i es busquin d’altres alternatives.

Ens satisfà que es corregeixin els errors perquè l’objectiu és impulsar
una nova cultura de l’aigua fonamentada en l’estalvi i perquè pensem que cal
solucionar els problemes i no fer un ús partidista de temes tan sensibles.

La ciutadania ens ha donat exemple reduint el consum de manera
molt important. La major part de municipis de l’àrea de Barcelona hem pas-

sat en pocs anys de gastar més de 120 litres per
persona i dia a gastar-ne poc més de 100, que és
el que recomana l’Organització Mundial de la Salut.

La major part de la gent és conscient del
problema i actua amb responsabilitat, però no tot -

hom ho fa bé. Com a conseqüència de la política del totxo, hi ha municipis
que consumeixen més de 400 litres per persona i dia. Tampoc ho fan bé els
qui proposen transvasaments absurds, camps de golf i pretenen treure rè-
dits polítics amb un tema tan sensible.

Ara s’ajunten dos problemes: en més de trenta anys no s’havien pres
mesures per proveir de més aigua l’àrea de Barcelona i, a més, patim una
sequera molt severa.

La Fundació per una Nova Cultura de l’Aigua ha reconegut que s’ha
pro duït un canvi qualitatiu en la gestió dels recursos hídrics. I això ho ha fet
el govern actual començant a construir la dessaladora del Prat i prenent
mesures molt importants d’estalvi, depuració i reutilització. La nova dessa-
ladora del Prat aportarà a la primavera la mateixa aigua que es volia portar
del Roine i costarà la meitat que aquest transvasament, encara que la des-
pesa energètica serà una mica superior. La dessaladora, acompanyada d’al-
tres mesures que s’estan aplicant, solucionarà els problemes d’aigua du-
rant uns 10 o 15 anys i farà innecessari portar aigua de França.

El problema de la sequera se’ns planteja de cara a la tardor; per tant,
cal buscar una alternativa que es pugui fer en pocs mesos i que sigui provi-
sional i reversible. La Conselleria va cometre l’error de no parlar de trans-
vasament quan portar aigua d’un riu a un altre ho és. Hauria estat millor dir
les coses clares i centrar-se en el que és important: el transvasament és
provisional i si plou no serà necessari. I, encara que plogui poc, no serà ne-
cessari amb l’entrada en funcionament de la dessaladora. 

ICV vam defensar el transvasament del Segre perquè és més barat i,
per tant, queda molt clar que és provisional i desmuntarem les canonades
quan no siguin necessàries. Però el govern central, que és qui té les compe-
tències, no ho vol i proposa portar l’aigua sobrant que Tarragona rep de
l’Ebre. Nosaltres, encara que no és la millor solució, ho acceptarem amb
tres condicions: “que sigui temporal i que així consti en el Decret llei, que
estigui finançat el 100% per l’Estat i que, en paral·lel, es doni un impuls al
Pla Integral per a la protecció del Delta de l’Ebre”.

La sequera 
i la gestió 
de l’aigua

Isabel Puertas | ICV
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Durant el mes de febrer, al Ple de l’Ajuntament, es va debatre una
moció d’ERC sobre l’aplicació del Reglament d’usos lingüístics del nos-
tre Ajuntament, aprovat  per majoria absoluta, amb els vots favorables
del PSC, PPC, ICV i CiU i l’abstenció d’ERC. En aquest Reglament s’esta-
bleix que totes les publicacions de l’Ajuntament d’Esplugues han de ser
editades, preferentment, en català. I ERC demanava justament això, que
es compleixi el Reglament aprovat pel Plenari, que l’Ajuntament editi les
seves publicacions en català atenent el compliment estricte del
Reglament. Però resulta que no tothom està d’acord a aplicar les nor-

mes que aprova el Ple de l’Ajuntament.  El més
sorprenent del cas és que qui no vol aplicar les
normatives del propi Ajuntament és el grup ma-
joritari, el grup de govern, en definitiva el PSC.
Ens enganyen quan diuen que El Pont es una re-

vista bilingüe, podem comprovar com hi ha articles en català i articles
en castellà. Si fos una revista bilingüe hi hauria articles en català tra-
duïts al castellà o a l’inrevés, però no és així, la realitat és que el PSC in-
compleix el reglament i s’oblida de l’Estatut, on es diu que tota la ciuta-
dania de Catalunya té el deure de conèixer el català. 

Però aquí no s’acaba el tema dels incompliments flagrants de les
normatives i reglaments municipals. El PSC no ha nomenat cap director
de Mercat per a cap dels  mercats municipals d’Esplugues, incomplint
així la seva pròpia normativa sobre mercats i desatenent l’obligació mu-
nicipal d’arbitratge i control sobre aquest servei públic que són els mer-
cats municipals.

També val a dir que ERC va presentar dues mocions, al desembre
i gener,  on es reclamava el compliment de la Llei de patrimoni cultural
català i, un altre cop, el PSC hi votà les dues vegades en contra per raons
que encara desconeixem, car hem de tenir en compte que els represen-
tats polítics tenim l’obligació de fer complir la legislació vigent, per tant
és incomprensible que el PSC voti en contra d’aplicar aquesta legislació
sense incórrer en allò que en diuen prevaricació.

També cal recordar que no s’ha començat a consensuar el Pla 
d’habitatge, incomplint així el compromís electoral de tots els grups
amb representació municipal per fer-ho i per aconseguir un Pla d’habi-
tatge digne i consensuat.

L’única explicació que hi trobem és un sentit de memòria històrica
per part del PSC, la memòria històrica de l’Esplugues City, instal·lacions
cinematogràfiques del nostre poble on es feien westerns de baixa quali-
tat, qualitat que, malgrat tot, era superior a la qualitat democràtica del
govern municipal, que no dubta a aplicar la censura a determinades en-
titats i persones ni a saltar-se totes aquelles normatives municipals  que
no li deuen plaure.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Sempre he pensat que l'obra pública es fa d'una manera desorde-
nada i, de vegades, amb unes presses impròpies de governants que han
de vetllar pel benestar dels seus governats tant econòmicament, com
pel que a la seva qualitat de vida es refereix.

En aquest sentit la rambla Àngel Guimerà és l'exemple del que no
ha de ser remodelar la rambla en menys d'un any, perjudicant veïns i
comerciants, només per poder arribar a unes eleccions municipals ve-
nent que “gestionen”. Sí, però malament.

Al Ple del mes passat, Convergència i Unió havíem presentat una
moció per demanar que durant el mes de maig
estiguessin acabades les obres de la rambla, ja
que entenem que si s'incrementen les hores de
treball del personal que hi treballa (que en lloc
d'acabar a les 6 de la tarda com ara, acabessin a

les 9 de la nit), acceleraríem les obres i, de retruc, reduïríem els mals de
cap a tota la gent que viu de i a la rambla.

Però el PSC-PSOE, a banda de negar-se a donar suport a la nos-
tra petició, va negar-se a comprometre's en cap data, tot i que suposa-
dament, els informes tècnics preveuen que acabin un 80% de les obres
el proper 6 de juny. I el 20% restant per a quan? Però la veritat és que el
darrer número del Pont d'Esplugues deia tendenciosament, per no dir
amb mala fe, que al juny les obres acabarien, sense donar ni data ni per-
centatges. 

És així com està el tema. I enlloc s'ha sentit ni una sola idea de de-
manar compensacions per al comerç de la zona. Doncs ja és hora que
algú pensi en aquest tema, en la gent que dia a dia s'hi deixa la pell per
viure amb dignitat obrint les persianes dels seus negocis al barri i que
gràcies al mal fer del PSC-PSOE estan acusant una congelació de les
seves vendes. No seria just que hi hagués algun tipus de compensació
econòmica o que se'ls bonifiquessin els impostos pel proper any? És
just que sí, i per tant, en això Convergència i Unió hi incidirà.

Això sí, proposem al PSC-PSOE que abandoni les pràctiques de fer
les obres a corre cuita perquè després ens surt molt més car en tots els
aspectes, tant en el de qualitat de vida de veïns i comerciants, com en
l'econòmic.

No creiem en aquest estil de fer política i pensem que cal fer polí-
tica de proximitat i d'humilitat, actitud per cert que, de vegades, els se -
nyors que ens governen obliden. Però l'excés d'anys al poder municipal
inevitablement porta a viure una realitat molt diferent a la que els ciuta-
dans del carrer vivim.

La rambla 
de la
discòrdia

Roger Pons | CiU
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AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA EL AHORRO DE AGUA

www.duchafl ex.com

SI EL FILTRO LLEGARA A OBSTRUIRSE 
BASTA CON ROZARLO CON EL DEDO 

PARA EXPULSAR LA CAL

Si sigues malgastando agua,
esta será la única manera de recordarla

comercial eléctrica
comprometida con el medio ambiente,
colabora en la campaña de ahorro de 
agua, ofreciendo un 60% de descuento
en la compra del kit de ahorro de agua
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