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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Moments per viure 
i per recordar

Estem vivint uns dies intensos i emocionants, plens de
moments que quedaran en la memòria de totes aquelles per-
sones que n’han estat protagonistes. Moments com el del càlid
i emotiu aplaudiment de més d’un minut de durada a qui fou la
bibliotecària d’Esplugues, Natàlia Hernández, el dia de l’home-
natge que la ciutat li va retre. O el que vam compartir amb l’al-
calde de Macael, Juan Pastor, amb motiu de la donació d’una
es cultura de marbre, que ja podem gaudir al parc de la So li -
daritat.

També va ser emotiva la trobada amb el món educatiu, du-
rant la presentació del llibre Esplugues i l’ensenyament (se-
gles XIX i XX) que vàrem tenir l’honor i el privilegi de compartir
amb el conseller d’Educació, Ernest Maragall. L’excel·lent feina
feta pels dos autors, Rosario Calero i Josep Lluís Barrassa, és
el reflex d’un col·lectiu, el d’ensenyants, que treballa amb una
dedicació i una voluntat de servei que tota la societat ha de re-
conèixer. Com el mateix conseller Maragall va dir, el llibre
reco neix la feina de totes les persones que van dedicar-se a
l’educació en el passat i ara cal que nosaltres reconeguem la
feina que fan els i les mestres d’avui i del futur.

Actes com la presentació d’aquest llibre posen de manifest
el dinamisme i l’esperit de superació que té la nostra ciutat,
que les entitats també mostren amb un calendari d’activitats
cada cop més complet i que s’estèn a tots els col·lectius. Un
d’ells, el d’estudiants, va ser protagonista de la I Audiència
Pública, en la qual alumnes de 3r i 4t d’ESO van culminar un
procés participatiu fent-nos una sèrie de propostes per millo-
rar la seva qualitat de vida en l’àmbit dels hàbits de vida salu-
dable. La seva feina és un exemple a seguir per totes les per-
sones que volem una Esplugues cada dia millor.  

Momentos para vivir 
y para recordar

Estamos viviendo unos días intensos y emocionantes, llenos
de momentos que quedarán en la memoria de todas aquellas
personas que han sido sus protagonistas. Momentos como el
del cálido y emotivo aplauso de más de un minuto de duración
a quien fuera la bibliotecaria de Esplugues durante más de 40
años, Natalia Hernández, el día del homenaje que la ciudad le
tributó. O el que compartimos con el alcalde de Macael, Juan
Pastor, con motivo de la donación de una escultura de már-
mol, que ya podemos disfrutar en el parque de la Solidaritat.

También fue emotivo el encuentro con el mundo educativo, du-
rante la presentación del libro Esplugues i l’ensenyament (segles
XIX i XX) que tuvimos el honor y el privilegio de compartir con el
conseller de Educación, Ernest Maragall. El excelente trabajo de
sus dos autores, Rosario Calero y Josep Lluís Barrassa, es el re-
flejo de un colectivo, el docente, que trabaja con una dedicación y
una voluntad de servicio que toda la sociedad ha de reconocer.
Como el mismo conseller Maragall dijo, el libro reconoce el tra-
bajo de todas las personas que se dedicaron a la educación en el
pasado y ahora es necesario que nosotros y nosotras reconozca-
mos el trabajo que realizan los y las docentes de hoy y del futuro.

Actos como la presentación de este libro ponen de manifies-
to el dinamismo y el espíritu de superación que tiene nuestra
ciudad, que las entidades también muestran con un calendario
de actividades cada vez más completo y que se extiende a todos
los colectivos. Uno de ellos, el de estudiantes, fue protagonista
de la I Audiencia Pública, en la que alumnado de 3º y 4º de ESO
culminó un proceso participativo, haciéndonos una serie de
propuestas para mejorar su calidad de vida en el ámbito de los
hábitos de vida saludable. Su trabajo es un ejemplo a seguir
por todas las personas que queremos una Esplugues cada día
mejor.  
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L’Audiència Pública per als nois i noies d’Esplugues és un nou meca-
nisme de participació ciutadana a través del qual  joves del  municipi fan
arribar les seves propostes a l’Ajuntament en qüestions d’especial relle-
vància per al col·lectiu juvenil i per a la ciutat. El  tema escollit en aquesta
primera edició ha estat la recerca de propostes per fomentar els hàbits sa-
ludables entra la ciutadania.

L’objectiu de l’Audiència Pública, que ha impulsat l’Ajuntament, és fo-
mentar entre la població jove la participació i l’interès pels assumptes pú-
blics i comunitaris, a través d’una activitat pedagògica que permet consen-
suar de manera directa propostes i fer arribar els suggeriments, opinions i
reflexions. La seva realització ha permès la creació d’espais de debat entre
joves que no estan associats, despertar entre ells l’interès per assumptes
de la ciutat i afavorir el dret dels més joves a participar activament en la
vida pública de la seva ciutat. 

L’Audiència Pública per als nois i noies d’Esplugues ha vingut prece-
dida d’un treball previ que s’ha portat a terme des de començaments d’any
als centres educatius participants. Així, durant el primer trimestre de 2008,
l’Ajuntament d’Esplugues, amb la col·laboració de les escoles i a través de
la Fundació Pere Tarrés,  va portar a terme la dinamització dels grups aula,
per tal d’afavorir la consecució dels objectius previstos. Poste rior ment, es

L’ Auditori de l’edifici docent de Sant Joan de Déu va acollir el 7 de
maig passat la  primera Audiència Pública per a nois i noies d'Esplugues.
Aquesta trobada, que va presidir l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, va
comptar amb la participació de 174 alumnes de tercer i quart curs d’ESO
de cinc centres educatius de la ciutat (IES Joanot Martorell, IES Blume, IES
La Mallola, IES Severo Ochoa i Centre d’Estudis Utmar). L’Audiència  Pública
és la culminació d’un procés participatiu en què han intervingut 624 alum-
nes d’Esplugues, des del passat mes de febrer. Les seves aportacions per-
metran al consistori conèixer les opinions d’un col·lectiu de persones molt
determinat en qüestions relatives a la salut, l’educació, els esports i la via
pública. Les seves propostes serviran per enriquir les accions de l’equip de
govern municipal. 

Alumnes de 3r i 4t d’ESO presenten
Pública les seves propostes sobre h

Es tracta d’un nou mecanisme de
participació ciutadana a través del qual
joves del municipi fan arribar les seves
propostes a l’Ajuntament en qüestions
d’especial rellevància per al col·lectiu

174 alumnes dels instituts Blume, Joanot Martorell, La Mallola i Severo Ochoa i del Centre
trobada, culminació d’un procés participatiu que ha comptat amb 624 estudiants de la ciuta

Les autoritats presents, amb l’alcaldessa i els regidors i regidores al capdavant, amb l’alumnat participant a la I Audiència Pública
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en a l’Audiència
hàbits saludables

va realitzar una jornada “intercentres” on els representants del grups-
aula, escollits pel propi alumnat, van posar en comú amb la resta de cen-
tres participants les propostes per arribar a la redacció del manifest sobre
hàbits saludables. 

Un alumne de l’IES Joaquim
Blume queda segon en 
un concurs matemàtic 

Els centres educatius d’Esplugues continuen donant mostres
de la qualitat del seu ensenyament. Ara són un alumne de l’IES
Joaquim Blume i el propi centre educatiu els protagonistes d’a-
questa notícia.  Aleix Heredia s’ha classificat segon —sobre 6.400
participants— a la tretzena edició del premi Cangur, un certamen
que organitza la Societat Catalana de Matemàtiques. Com la resta
d’alumnes del Blume, Heredia és esportista d’elit, en la modalitat
del pentatló modern. Actualment cursa 4t d’ESO. L’èxit d’aquest
alumne no és, però, una excepció. Al Cangur 2008, l’IES Blume va
presentar 37 alumnes, 8 dels quals van classificar-se entre el 10%
millor de la seva categoria.

L’IES Joanot Martorell
mantindrà el batxillerat
nocturn el curs que ve 

L’Institut Joanot Martorell serà un dels 26 centres de tot
Catalunya que el curs que ve impartirà classes de segon de batxi-
llerat en horari nocturn. En canvi, no hi haurà nocturn per a alum-
nes de primer de batxillerat, en virtut del reordenament que el
Departament d’Educació de la Generalitat vol fer d’aquest nivell
educatiu. El Joanot fa prop de 40 anys, pràcticament des de la seva
creació, que imparteix classes en horari nocturn. Enguany, compta
amb prop d’una cinquantena d’alumnes de 2n de batxillerat i gaire-
bé una vintena de primer. 

Exposició sobre el futur
després de l’ESO, al Remolí

L’Espai Jove Remolí va acollir fins al 13 de maig una exposició
que, sota el títol I després de l’ESO què?, mirava d’informar els visi-
tants de les alternatives que els estudiants tenen un cop acabats els
quatre cursos de l’Ensenyament Secundari Obligatori. L’exposició
era produïda per la Diputació de Barcelona i dóna suport als munici-
pis en la seva tasca d’informació i orientació als joves alumnes sobre
què i com continuar estudiant després de finalitzar l’ESO, l’hagin
aprovat o no.

Aleix Heredia amb el seu professor, Josep Herrero

tre Educatiu Utmar assisteixen a aquesta
iutat

Les propostes presentades
Les propostes que han presentat  els nois i noies participants

en aquest procés han girat al voltant dels hàbits saludables. S’han
dividit en diferents àmbits (les addiccions, la sexualitat, la imatge i el
cos i la seguretat viària) al voltant de les quals han fet alguns sugge-
riments que l’Ajuntament estudiarà i mirarà d’aplicar, en la mesura
de les seves possibilitats. Per exemple, han proposat l’organització
d’una macrofesta cultural i esportiva, fer campanyes contra el con-
sum de drogues, facilitar més informació sobre els mètodes anti-
conceptius, fer xerrades de sexualitat als instituts, impulsar l’esport
a preus econòmics, crar un centre d’ajuda sobre trastorns alimen-
taris i un servei d’orientació dietètic, habilitar un espai per aprendre
a conduir i subvencionar cascos de qualitat per a  motoristes.

Un moment de l’Audiència
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L’Escola Municipal 
de Música participa al
Concurs ‘Daltabaix’ 

L´Escola Municipal de Música
d’Esplugues
participarà
activament
al Daltabaix,
mostra jove
de grups
vocals i
instru mentals al Baix Llobregat Hi van
prendre part la coral, la banda, el grup
de guitarres i l' orquestra del centre.
Aquest acte de trobada i intercanvi 
d'escoles de música va tenir lloc el 17
de maig de 2008 en diferents espais
simultanis de St. Boi de Llobregat.

JOVES

EL PONT D’ESPLUGUES|
165 | maig de 2008

7

Espurnes, Pubilla Cases 
Can Vidalet i Espluga Viva
organitzen els casals d’estiu 

L’ alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i els
presidents de l’Esplai Espurnes, Víctor Martí -
nez Buixeda, de l’Agrupament Escolta Espluga
Viva, Joan Sanagustín, i de l’Esplai Pubilla
Cases Can Vidalet, Vicenç Arias, van signar el
30 d’abril el conveni per a l’organització dels
Casals d’Estiu 2008 d’Esplugues, que ofe -

reixen fins a 600 places per a infants de 3 a 12
anys, i del Casal Jove, per a 30 nois i noies de
12 a 14 anys. Les tres entitats organitzaran
Casals d’Estiu del 25 de juny a l’1 d’agost, men-
tre que el CE Pubilla Cases Can Vidalet farà, 
a més, el Casal Jove, del 31 de juny al 25 de

Són 630 places per a infants i  joves de 3 a 14 anys

juliol. 
Més de 30 anys de trajectòria

A Esplugues, l’educació en el temps de
lleure compta amb una trajectòria i una expe-
riència de més de 30 anys de dedicació per part
de les entitats i del propi Ajuntament que, histò-
ricament, ha potenciat iniciatives d’educació en
el lleure, a través dels esplais i agrupaments es-
coltes, que han esdevingut model a la ciutat, a la
comarca i arreu, en l’organització, gestió, oferta
lúdica, educativa i cultural i com a projecte pe-
dagògic en el temps de lleure.

L’Ajuntament dóna suport a l’oferta d’acti-
vitats i serveis, impulsats pels esplais i agrupa-
ments escoltes, per promoure el mapa del lleu-
re de la ciutat i respondre a les noves necessi-
tats socioeducatives i culturals que sorgeixen en
el nostre entorn, d’una forma ordenada, a través
de les entitats de la ciutat.   

L’alcaldessa i els presidents de les  tres
entitats van signar el conveni acompanyats
del regidor de Joventut, José Blas Parra

El grup Sintiéndolo
mucho, amb joves
d’Esplugues, 
actuà a la sala Cadí 

El grup Sintiéndolo mucho ha
estat una de les formacions que ha
actuat darrerament a l’edifici Cadí dins
de les activitats de l’Esplujove. La
singularitat d’aquest concert rau en el
fet que aquesta formació està formada,
parcialment, per joves músics
d’Esplugues que miren de fer-se un
lloc en un món tan apassionant com
difícil d’encabir-s’hi. Dos dels
components del grup, el bateria Òscar
Palà i el guitarra i veu Pablo Lammers,
són veïns d’Esplugues. El completen
Anna Recober (veu), Marta Álvarez
(veu), Emi Soler (baix) i Nico Marín
(guitarra). Són una formació que
combina les cançons pròpies amb
versions de temes prou coneguts.
Recentment, han guanyat el 1r
Concurs de música amateur de
Vilafranca del Penedès.

Les entitats esportives
tornen amb els campus

Així com les entitats de lleure de la
nostra ciutat organitzen els Casals d’Estiu i,
en el cas de l’Esplai Pubilla Cases-Can Vi -
dalet, el Casal Jove, algunes associacions
esportives aporten al lleure infantil i juvenil
de l’estiu els campus de futbol sala, organit-
zat per l’Sporting CFS Esplugues, de voleibol
promoció i de voleibol platja (CV Es plu gues),
de gimnàstica artística (CGA Les Mo re res),
de bàsquet (AB Esplugues), de futbol (CF
Can Vidalet i FA Espluguenc) i patinatge ar-
tístic (CPA Esplugues). Els campus inclouen
tot un seguit d’activitats basades en el joc,
l’esport o els tallers i alhora la possibilitat de
millorar les habilitats motrius i tècniques es-
pecífiques de l’esport elegit. Els cam pus ofe-
reixen prop de 500 places en total.
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El Ayuntamiento promueve la adopción
de los animales abandonados

El Ayuntamiento de Esplugues quiere ofre -
ce a las personas que estén pensando en la posi-
bilidad de tener una mascota —perro o gato— en
su casa tengan en cuenta muy seriamente la po-
sibilidad de adoptar uno abandonado. Así, darían
una segunda oportunidad a un animal que se ha
acostumbrado a convivir en un hogar y que ha
sido abandonado en la vía pública.

Los animales extraviados en la calle son
recogidos por una brigada municipal y transpor-
tados a un centro de acogida y custodia, a la es-
pera de ser adoptados. En estos centros  este
centro son alimentados, desparasitados y cuida-
dos convenientemente, aunque sus condiciones
de bienestar no son, evidentemente, las mismas
que en un hogar. Cabe recordar que la ley de pro-
tección de los animales prohibe su sacrificio.

Para impulsar  facilitar las estas adopcio-
nes, el Ayuntamiento incorporará al portal de la
ciudad en Internet, www.esplugues.cat, una ga-
lería de imágenes, con las fotografías y otras ca-
racterísticas del animal (raza, edad...), que per-
mitirán técnico municipal controla que un  perro

Paralelamente, intensificará el control para que los perros lleven el chip
identificativo, que permite localizar a los propietarios en caso de extraviarse

Un técnico municipal controla 
que un perro lleve el chip identificativo 
debidamente instalado

lleve el que las personas interesadas puedan
saber a qué perro o gato pueden adoptar. Si el in-
terés continúa después de este primer conoci-
miento, el Ayuntamiento pondrá a la persona
adoptante en contacto con el centro de acogida
que custodia a este animal. Además, financiará
los gastos de desparasitización y esterilización
—si es el caso— y se encargará de transportar al
animal a su nuevo hogar. La persona adoptante
sólo deberá asumir el gasto por la implantación
del chip identificativo.

Control del chip identificativo
Paralelamente a esta iniciativa para con-

seguir reducir el número de perros en los cen-
tros de acogida, el Ayuntamiento ha aumentado
los controles para comprobar que los perros lle-
ven el chip identificativo. Esta labor la llevan a
cabo la Policía Local y el cuerpo de agentes cívi-
cos.  Cabe recordar que este chip es el único sis-
tema fiable que permite localizar a las personas
propietarias en caso de pérdida o abandono. 

La Policía Local tiene en
marcha la ‘Operación Can’,
para evitar actos incívicos 

Las diferentes medidas de control
y de vigilancia que la Policía Local y los
agen tes cívicos llevan a cabo para preve-
nir los actos incívicos en la calle con los
per ros como  protagonistas se agrupan
ba jo una misma denominación: Ope ra -
ción Can. Se trata de un conjunto de ac-
ciones continuadas en el tiempo que
tiene momentos del año en los que se in-
tensifican de manera especial. El mes de
diciembre pasado, la Operación Can se
saldó con 27 actas de verificación levan-
tadas por la Policía Local y 558 avisos
rea lizados por agentes cívicos. Dejar un
excremento en la calle, no tener al perro
convenientmente identificado con un
chip o sin el carnet de vacunaciones al
día o no llevar a los perros de raza poten-
cialmente peligrosa sin bozal son las
conductas más corrientes que se pro -
curan evitar. La Operación Can regis -tra
otra intensificación durante este mes de
mayo. 

La Ayuntamiento quiere transmitir
a la ciudadanía la importancia de llevar a
cabo una tenencia responsable de los
animales de compañía. Infracciones co -
mo permitir que animales domésticos
en  sucien la vía pública; llevarlos sin co-
rrea; dejar que causen daños o moles-
tias; dar de comer o beber a los anima-
les en la vía pública y no recoger los ex-
crementos de los animales propios de-
positados en la vía pública son conduc-
tas que están consideradas como infrac-
ciones de carácter graves, según la or-
denanza de convivencia ciudadana y uso
de la vía pública y pueden ser sanciona-
das con una multa de 90,15 euros.   

IMATGE D’ARXIU
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El autobús EP2 incorpora un
nuevo vehículo a su ruta

La línea urbana de autobús EP2 acaba de incorporar un nuevo
vehículo, con el que se pretende dar un mejor servicio a las perso-
nas usuarias. Se trata de un vehículo de la marca MAN, con capaci-
dad para 16 personas sentadas (más el conductor) y 43 de pie.
Cuenta con rampa para facilitar el acceso de las personas que se
desplazan en silla de ruedas. El nuevo autobús es fácilmente reco-
nocible, gracias a la nueva rotulación que se le ha incorporado. La
línea EP2 comunica entre si a los barrios de La Miranda, La Mallola,
Ciutat Diagonal y Finestrelles con el centro de la ciudad. Funciona
de lunes a viernes de 7 a 23 horas y los sábados de 8 a 23. 

Se inicia la campaña preventiva
de los incendios en Collserola

El Consorci de Collserola ha puesto en marcha los mecanis-
mos de prevención de los incendios forestales. Las medidas que to-
mará son diversas, desde denegar permisos para hacer fuego; re-
forzar la vigilancia y el control de todo el territorio y mejorar la for-
mación del personal contraincendios, hasta hacer una prueba piloto
de un sistema de detección de incendios, mediante infrarrojos, que
tendrá lugar en Sant Pere Màrtir. Además, Mossos, bomberos, las
policías locales de los diferentes municipios y los agentes rurales
continuarán trebajando de manera coordinada para contribuir al
hecho de que no haya incendios en Collserola y que, si los hay, se
puedan extinguir con la mayor eficacia posible.

La Policía Local, atenta a la
modificación del código penal
por conducir sin carnet  

La Policía Local, como el resto de cuerpos que velan por la se-
guridad vial, mantiene una especial vigilancia hacia las personas
que conducen sin tener el correspondiente permiso o que se les
haya retirado en virtud de una decisión judicial o por la pérdida de
puntos. Las personas que se detectan con estas circunstancias pue-
den ser acusadas de delito contra la seguridad vial y su vehículo es
inmovilizado, a no ser que se disponga de una persona con  permiso
válido que pueda sustituirla. En el momento de la denuncia se ini-
cian diligencias judiciales que pueden derivar en penas de prisión,
sanción económica o trabajos en beneficio de la comunidad.

El EP2 a su paso por la av. Isidre Martí
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Las líneas de autobús 67 
y 68 cambian su recorrido
La 68 volverá a pasar junto a Finestrelles y Sant Joan
de Déu y prolongará su itinerario en la zona alta de
Barcelona hasta la plaza de Sarrià y la Via Augusta

Los autobuses 67 y 68 cambiarán de re-
corrido a partir del próximo 3 de junio. Las dos
líneas que conectan Cornellà con la plaza
Catalunya de Barcelona cambian su itinerario,
con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a
las personas usuarias. 

La línea 67 modifica su recorrido en el
término municipal de Cornellà. Si su actual tra-
yecto pasa por la carretera de Esplugues hasta
enlazar con la avenida de Cornellà, ya en nues-
tro término municipal, el recorrido que se es-
trenará el 3 de junio pasará por las avenidas
del Parc  y Sant Ildefons, con un total de seis
paradas y un mejor acceso al ambulatorio de
Cornellà —de referencia para muchos esplu-
guenses en cuestión de médicos especialis-
tas— y a la comisaría de la Policía Nacional en
Sant Ildefons.  El recorrido de la línea 67 en
Esplugues y Barcelona no sufre modifica -
ciones.

Los cambios de la línea 68 serán entre
Esplugues y Barcelona, debido a que en vez de
entrar a la ciudad condal por la avenida Dia -
gonal, lo harà por la carretera  de Esplu gues,
lo que permitirá que sus autobuses vuelvan a
pasar junto al barrio de Finestrelles y el hospi-

Unen Cornellà, Esplugues y Barcelona

tal Sant Joan de Déu. Ello permitirá que las
personas residentes en Finestrelles o aquéllas
que son usuarias o trabajadoras del hospital
Sant Joan de Déu ganen una mejor conexión
con el centro de Esplugues y el de Barcelona.
Habrá una parada frente al parque de Cer van -
tes, en cada sentido de la circulación. Otra no -
ve dad es la prolongación del recorrido por la
zona alta de Barcelona, que llegará hasta los
barrios de la Bonanova, Sarrià y Sant Ger va si.
Pasará por el paseo Bonanova y la Via Au gusta,
antes de enlazar con la avenida Dia gonal a tra-
vés de la calle Calvet (sentido plaza Ca -
talunya). En sentido Cornellà, el autobús irá de
la Dia gonal a la Via Augusta por la calle San -
taló. 

Los cambios en sus
respectivos itinerarios
serán efectivos a partir
del martes 3 de junio

Cambio provisional 
de una parada de 
la ‘Deixalleria’ móvil 

La parada que la Deixalleria móvil
realizaba en la esquina de la rambla
Verge de la Mercè y la calle Molí se ha
trasladado de manera provisional al otro
extremo de la rambla, en la esquina con
la calle Serra del Cadí. El cambio se debe
a las obras de la fuente ornamental si-
tuada junto al edificio Molí y será efectivo
hasta el próximo mes de julio.

Finalizada la reforma 
de las zonas de juegos
infantiles de Montesa 
y París-Roma-Londres 

El Ayuntamiento ha finalizado ya
la reforma de dos zonas de juegos
infantiles, ubicadas en los jardines
Montesa y en los  edificios París-
Roma-Londres. Am bas cuentan con
nuevos columpios, tienen suelo de
caucho y cuentan con  una valla
perimetral que protege a sus
pequeños usuarios.

Las obras de Anselm
Clavé entran en su
segunda fase

Las obras de reforma de la calle
Josep Anselm Clavé han entrado en su
segunda fase, con el inicio de los
trabajos en el tramo entre las calles
Oriol y Sant Josep. La reforma de J.
Anselm Clavé se inició hace unos
meses en el tramo más cercano 
al pas del Sucre. 

Por otra parte, se han iniciado las
obras para mejorar el entorno de la
zona de juegos de la avenida Ciutat de
l’Hospitalet, en Can Vidalet.
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L’Ajuntament d’Esplugues ha editat el llibre Esplugues i l’ensenya-
ment (segles XIX i XX), obra de Josep Lluís Barrasa i Rosario Calero. A l’o-
bra s’analitza l’evolució de l’ensenyament a la nostra ciutat des de 1860,
quan  es va aprovar la Llei Moyano d’Educació —que va regir a l’Estat
Espanyol, amb algunes modificacions, des d’aquella data fins al 1970— re-
corre les diferents etapes i acaba  amb el final del segle XX. El llibre, de 303
pàgines, fa un repàs exhaustiu de la història de l’educació al municipi, i
gràcies al gran treball d’investigació dels autors, cap protagonista d’a-
quests dos segles d’història en queda fora.

La presentació del llibre, feta el 6 de maig passat al Casal de Cultura

El llibre ‘Esplugues i l’ensenyament’
recull dos segles d’educació a la ciutat
El conseller Ernest Maragall va presidir amb l’alcaldessa, els autors i el regidor
d’Educació la presentació del llibre, que va aplegar la comunitat educativa local

Robert Brillas, va ser tot un esdeveniment. Bona part de la comunitat edu-
cativa de la ciutat i familiars de noms il·lustres de l’ensenyament d’Es -
plugues que ja no són amb nosaltres van voler acompanyar els autors en
aquest acte protocol·lari, presidit per l’alcaldessa, Pilar Díaz, el conseller

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, i el regidor
d’Educació de l’Ajuntament, Juan Antonio Fernández, que van lloar la feina
feta per Barrassa i Calero, per la seva rigorositat i també per la seva tras-
cendència. El conseller va apuntar que el llibre és un reflex de la història de
l’educació i de la pròpia Esplugues  i que amb el llibre es fa un homenatge
a les persones que han contribuït a l’educació dels espluguencs i de les es-
pluguenques. “El que caldria — va afegir Maragall— és que la societat d’a-
vui en dia també reconegués la importància dels mestres actuals”. Per la
seva banda, l’alcaldessa va dir que aquest llibre ens permet “comprovar
com l’accés a l’ensenyament no ha estat sempre fàcil per a tothom i això fa

que aquells i aquelles que s’hi han dedicat durant tota la seva vida hagin
de ser, per força, persones a les quals hi hem d’estar profundament agraï-
des i agraïts”. 

El regidor d’Educació, Juan Antonio Fernández, i el catedràtic d’His -
tòria de l’Educació de la Universitat de Barcelona, Conrad Vilanou, van des-
tacar els aspectes més importants de l’obra i de la seva edició, mentre que
els autors van explicar la seva metodologia de treball i van agrair la col·la-
boració de molta gent que ha fet possible la realització d’aquest llibre.
També van intervenir a l’acte l’exregidor d’Ensenyament Daniel Tambo
(1979-1983) i el professor i exdirector de l’Isidre Martí, Gregorio Bernal, que
van recordar fets i anècdotes que han passat a l’ensenyament d’Esplugues
els últims 30 anys. 

El llibre recull com ha estat l’educació 
a la ciutat des de l’any 1860 fins ara. 
És una obra exhaustiva, que inclou
dades, imatges i referències de totes 
les persones que han significat alguna
cosa en l’àmbit de l’ensenyament local 

Una de les persones assistents a la presentació del llibre fulleja un dels exemplars
Un model referent

L’alcaldessa es va mostrar orgullosa
del mo del educatiu d’Esplugues, del qual
va dir que és “tot un referent. El  nostre
model educatiu de qualitat es fonamenta
en una oferta educativa pública molt po-
tent, amb centres destinats a tots els àm-
bits de la població, des de les escoles
bressol fins a l’ensenyament d’adults i
gent gran, passant per l’educació infantil,
primària i secundària, el batxillerat, l’a-
prenentatge d’idiomes, de música i d’arts
com la pintura i la ceràmica i la formació
professional, entre d’altres. A aquest am -
pli ventall s’hi afegeixen uns centres con-
certats de gran tradició a la ciutat i gran
arrelament en el seu entorn urbà, que
arrodoneixen una oferta molt completa”.
Tot i la situació actual, Pilar Díaz es va
mar car el repte de continuar millorant.
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Una empresa d’Esplugues
triomfa al món amb la
producció d’espectacles 

El teixit empresarial d’Esplugues està
plena de grans i agradables realitats. Una d’e-
lles porta per nom Free Art, una promotora ar-
tística que compta amb una trajectòria de més
de divuit anys en què s’ha especialitzat en la
promoció i programació d’espectacles a l’aire

lliure: teatre, accions, circ, dansa i arts de fira. A
través dels anys i gràcies a una  gran mobilitat
per festivals internacionals, Free Art ha creat la
seva pròpia xarxa amb els directors de festivals,
programadors i creadors més rellevants del
moment. La seva experiència i els seus contac-
tes permeten que aquesta empresa pugui apor-
tar al mercat una selecció d’idees i propostes
úniques i originals, fonamentades en la qualitat
artística i humana dels seus protagonistes.

Free Art té una trajectòria empresarial
força destacada. Només durant l’any 2008  ha

produït el I Festival Internacional del Circo Ciu -
dad de Albacete;  ha possibilitat l’estrena euro-
pea d’una companyia argentina de la qual to-
thom parla meravelles, Voalà; ha impulsat la
programació artística del Festival de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid; i té en portes la

par ticipació a l’Expo Zaragoza 2008 i la produc-
ció d’espectacles arreu d’Espanya i a Portugal,
entre altres als prestigiosos Festival de Pallasos
de Cornellà i Fira de Tàrrega.

Tot això, gràcies a l’impuls d’un grup de
sis professionals que tenen la seva base creati-
va al barri de la Miranda, a Esplugues, des d’on
fan possible l’evolució de formacions artístiques
de mig món i que molts projectes de festivals
puguin enriquir-se i tirar endavant. 

Free Art ha produït el primer festival de circ ‘Ciudad de Albacete’  

La promotora Free Art s’ha convertit en una de les
capdavanteres en la producció i programació d’accions
artístiques al carrer

“Esplugues té un feng shui
molt positiu per acollir
espectacles de carrer”

Carles Treviño i Pilar Gutiérrez són els
fundadors de Free Art, l’esforç dels quals
ha servit perquè aquesta empresa esplu-
guenca estigui en primera línia.
• Quins criteris cal seguir per progra-
mar un espectacle de carrer?

Analitzar i relacionar les variables: ti -
pus d’espectacle, espai escènic, franja
horària i públic. També és preferible que
l’espectacle no tingui text. Quan parlem
del “carrer” com espai escènic  entenem
la utilització de qualsevol tipus d’espai
no convencional com a marc de repre-
sentació, ja sigui natural o artificial. 
• Qualsevol espectacle és susceptible
de fer-se al carrer? O hi ha unes limita-
cions?

Qualsevol, sempre i quan l’espai tin-
gui els requistis necessaris.
• Qualsevol espai públic pot acollir un
espectacle?

Sí, espais aeris, accidents del terreny,
patrimoni i edificis emblemàtics, parcs,
medi natural, carrers i places, subsòl,
cons truccions fetes per l’home.
• Com seria un espectacle de carrer a
Esplugues? Quins llocs escolliríeu de
manera especial?

Esplugues té un feng shui molt posi-
tiu, protegida per la muntanya i de cara
al mar. Calen idees creatives i potenciar
els espais emblemàtics de la ciutat com
per exemple el Museu Can Tinturé, el
pati del Monestir de Santa Maria de
Mont sió, un Itinerari guiat per les 25 es-
cultures, la Rajoleta, etc. Però sens dub -
te el punt fort són els 19 parcs i jardins
que tenim. L’última tendència als festi-
vals internacionals es la programació ar-
tística a l’entorn natural  i rural.
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“La Coloma ha donat un
important salt de qualitat”
Jordi Jasso, director de la coral, analitza l’actual bon
moment de la formació, en portes del 150 aniversari

Ara fa poc més de tres anys que el mexicà
Jordi A. Jasso, recent aterrat a Catalunya pro-
cedent del seu país d’origen, es va posar al cap-
davant de la Coral La Coloma. Amb la col·labo-
ració de la junta directiva de l’entitat, la més an-
tiga d’Esplugues, amb més de148 anys a l’es-
quena, va iniciar un procés de transformació
que l’ha fet millorar en qualitat.

• Com analitza aquesta transformació?
Quan vaig arribar-hi, la coral cantava a

una, dues o, com a molt tres veus i, a més, ho
feia una mica desajustada. Ara, després d’un tre-
ball molt intens, tenim un grup cohesionat, que
pot arribar a les sis veus i que canta molt ajus-
tat. Hem donat un salt de qualitat important.
• Quin és el calendari d’activitats anual que té
La Coloma?

La coral té un calendari fixat a principis
d’any, al qual s’afegeixen actuacions que ens
demanen fer al llarg de la temporada. Co men -
cem amb el Musicoral i les caramelles i acabem
amb els dos concerts de Nadal. Entremig hi ha
concerts tan destacats com el de la Festa Major
i intervencions com la de la Diada. L’actuació
més imminent és la que farem a Perpinyà, el 14
de juny, amb altres corals franceses i catalanes.
Cantarem tres cançons sols i altres vuit en com-

panyia de la resta de formacions presents.
• Entre els projectes immediats hi ha la creació
d’una coral infantil, juntament amb L’Avenç.
Perquè aquest projecte?

Hem de fer planter, assegurar el nostre
futur amb veus noves. Barrejant veus grans
amb veus joves la nostra sonoritat millorarà. Els
petits cantors? Els infants que se sumin al nos-
tre projecte aprendran tècnica vocal i intuïció
musical i es relacionaran amb altres companys
i companyes. Pertànyer a una coral ofereix un
món de possibilitats.
• Per què hi ha tanta afició a la música coral a
Esplugues?

Aquí hi ha moltes corals, perquè hi ha una
gran tradició. Però la tradició no ho és tot.
Aquestes formacions, amb La Coloma al cap-
davant, han sabut transmetre a la gent el gust
per la música.
• Hi ha qui diu que seria preferible una entitat
coral ben forta, en comptes de tantes més peti-
tes?

Jo també ho penso. Una entitat amb mol-
tes veus permetria afrontar reptes més ambi-
ciosos, crear formacions específiques per a
cada tipus de concert. Però a mi, La Coloma ja
m’agrada com és ara. Fa tres anys que hi sóc i
m’hi sento com a casa. 

Celebrat el Certamen 
de Poesia Jove 2008  

Ana Esteban (IES Joanot Mar to -
rell), Jhoselyne Triviño (IES Joanot Mar -
to rell) i Núria Herrero (IES La Ma llola)
van ser les guanyadores del Cer ta men
de Poesia Jove 2008. Esteban, alumna de
1r d’ESO, va guanyar a la categoria de
primer cicle d’ESO amb l’obra El meu
avi;  Triviño, de 4t d’ESO, va gua nyar a la
ca tegoria de segon cicle, amb Bàsquet; i
Herrero va imposar-se a la categoria de
batxillerat, amb l’obra Un mundo feliz.
Els tres campions van rebre  una bicicle-
ta com a guardó per haver guanyat.

Les aules d’estudi
obriran del 2 al 29 de
juny al Remolí i a la
Biblioteca Pare Miquel 

L’Ajuntament posarà a disposició
dels estudiants de la ciutat dos espais,
que es condicionaran com a aules
d’estudi. Estaran ubicats a laBiblioteca
Pare Miquel d’Esplugues i a l’Espai
Jove Remolí, del 2 al 29 de juny.
L’horari a la biblioteca serà de dilluns a
diumenge, de 10 de la nit a 1 de la
matinada (excepte el dia 23, per la
revetlla). El Remolí obrirà els dimecres
i els dissabtes de 10 a 14 hores i de
dilluns a divendres, de 17 a 21 hores (el
23 de juny no obrirà). 

Passejada poètica 
al carrer Montserrat

L’Endoll Grup de Teatre i la
Fundació J. Català van fer el  27 d’abril
la tradicional passejada poètica al
carrer Montserrat. El certamen
permet gaudir de la màgia d’aquest
carrer emblemàtic tot escoltant els
rapsodes de les dues entitats.

Jordi A. Jasso, envoltat dels components de la Coral
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Antoni Llamas retrata les cúpules de
Barcelona i les exposa a la Biblioteca

A l’Antoni Llamas, la majoria de persones d’Esplugues que el
coneixen a nivell públic el relacionaven fins ara amb la que ha estat
la seva gran passió: el Centre Cultural L’Avenç. Llamas va ser-ne el
president durant pràcticament 30 anys, fins que l’any passat va
donar un pas enrere per ser substituït per un altre equip directiu.
Deixar d’estar en la primera línia d’una de les entitats més
representatives de la ciutat li ha deixat temps per a altres coses,
per  a altres aficions. Una d’elles és la d’observar i admirar
edificacions. Les cúpules de Barcelona, que ha contemplat primer i
retratat després, són el motiu d’una exposició fotogràfica que s’ha
pogut veure durant el mes de maig, a la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues, i que permetia que la persona visitant descobrís allò
que corona molts edificis de la capital catalana.

Cinc camins pictòrics, una mostra gens
estàtica al Casal de Cultura Robert Brillas 

L’esquema clàssic d’una exposició té com a actors principals
l’artista que mostra les seves obres i el públic que la va a visitar. La
mostra s’inaugura un dia, està oberta un cert temps i es tanca,
sense més, dies més tard. L’exposició Cinc camins pictòrics ha
trencat aquests motlles per convertir-se en un espai interactiu
que, al voltant de les obres de Antoni Ferran, Teresa Folch, Maite
Núñez, Eva Romanos i Margarita Termes, ha permès la realització
d’activitats culturals ben diferents, des de la lectura de textos del
Diari d’Ana Frank fins a una performance en directe, consistent en
la creació d’una obra in situ. La mostra, per la seva singularitat i els
seus continguts, és de les que han deixat empremta a la ciutat.

EXPOSICIONS
Podeu adreçar les vostres cartes a la secció “Tribuna oberta” de la revista municipal El Pont d’Esplu-
gues a: Revista El Pont d’Esplugues, Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950
Esplugues; o bé a través del correu electrònic elpont@es-plugues.es. Les cartes han de tenir una ex-
tensió màxima de 15 línies mecanografiades (de 60 caràcters o espais cada línia), han d’anar signades
amb nom i cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte i/o adreça
de correu electrònic. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un extracte en cas de supe-
rar la llargada de les 15 línies, així com també es reserva el dret de publicar les cartes que “puguin vul-
nerar pel seu contingut la dignitat de les persones, els valors reconeguts per la Constitució, especial-
ment els relatius a la infància, la joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més mari-
nats. Tampoc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o opinions ofensives o que
puguin constituir falta o delicte” (article 8 del Reglament de participació ciutadana).

el pont@esplugues.es

TRIBUNA OBERTA
El dia 16 d’abril vaig assistir al Ple municipal i, en el torn de precs i

preguntes dels regidors, alguns dels grups de l’oposició van preguntar
perquè s’havia negat  la subvenció al grup de dimonis Boc de Biterna que
l’havien demanat per fer l’espectacle que tenen previst fer el dia 24 de
maig.

La senyora alcaldessa i el sr. portaveu del grup socialista van argu-
mentar que en aquest cas el criteri pel qual es subvenciona era només
per a activitats culturals i que l’activitat de Boc de Biterna tenia unes parts
polítiques. Demanades quines eren aquestes parts, va ser el regidor de
Cultura qui va dir que ho era tot l’argument.

Els espectacles de Boc de Biterna sempre han tingut argument i
aquest, evidentment, també. He preguntat quin era aquest argument i
re sulta que es basa en una historieta de la sèrie dels Simpson, en la qual,
aprofitant la construcció d’un monorrail, s’especula amb el terreny i el
territori.

Les activitats culturals sempre són polítiques, en canvi la política
no sempre és cultura. Com es pot tenir un termòmetre per mesurar el
grau de política que té un acte cultural? O potser és que el terme “espe-
culació” dispara les alarmes de la censura.

Amb aquest criteri, si les corals d’Esplugues volen alguna subven-
ció segurament no podran cantar La Santa Espina. 

Jordi Raventós i Isart

Educació, educació, educació
Me'n alegro molt que el Conseller d'Educació hagi visitat Esplugues

per conèixer de primera mà dues experiències pedagògiques inclusives
a dos centres públics de la nostra ciutat. Pels diversos governs municipal
de la ciutat l'educació ha estat sempre una qüestió cabdal. I pel govern
actual de la Generalitat la prioritat número ú. Com deia Pasqual
Maragall: educació, educació i educació.

Hem de ser conscients dels problemes que afecten al nostre siste-
ma escolar, que no són pocs: alta taxa de fracàs escolar, pervivència de
barracots a alguns centres, deficiències de l'alumnat en matemàtiques o
comprensió lectora, segons es desprèn de l'informe Pisa, o la manca de
cobertura universal del servei d'escola-bressol. Però afortunadament
tenim unes administracions que són conscients de la situació i que apos-
ten per l'excel.lència educativa: calen més mestres i millor formats, com
ja s'està fent, cal una llei d'educació catalana que ens posi en la senda de
la millora continua, i es farà i per consens, i cal recuperar valors com ara
l'autoritat del mestre o una major implicació de la família en la educació
del seus fills.  

César Romero García
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La Creu Roja crea un banco
de tiempo que fomentará
las relaciones sociales

Cada vez más, a las personas nos falta
tiempo o capacidad para llevar a cabo una acti-
vidad concreta en el ámbito familiar. Enseñar
idiomas, cocinar, ayudar a los niños en sus de-
beres escolares, acompañar a personas mayo-
res, saber realizar reparaciones domésticas...
son ocupaciones que requieren un tiempo o
una habilidad para llevarlas a cabo. En la ma-
yoría de los casos, sabemos o podemos llevar
a cabo algunas de ellas. Pero a todas no llega-
mos. Detectada esa necesidad y a petición del
Ayuntamiento, Creu Roja Esplugues-Sant Just
ha creado el primer banco del tiempo de la ciu-
dad. Se trata de un proyecto que funciona sin
ánimo de lucro, cuya finalidad es promover el
intercambio de tiempo entre las personas resi-
dentes en nuestro municipio. Está dirigido,
principalmente, a ofrecer y solicitar tareas de
atención a personas y en el hogar, con el obje-
tivo primordial de resolver problemas de la vida
diaria de las familias. Sirva como ejemplo una

La primera sesión de Els
dijous de les dones habló
de la Guerra Civil 

El papel y la imagen de las
mujeres en el contexto de la Guerra Civil
Española fue el título de la primera
sesión del ciclo Els dijous de les dones,
celebrada en Can Tinturé el 8 de mayo
pasado.  Cecilia Martínez, agente de
igualdad,  coordinó una charla en el que
se recordó el papel jugado por las
mujeres durante el conflicto bélico del
36 al 39. Este ciclo es una iniciativa del
Consell Municipal de les Dones, con
actos el primer jueves de cada mes.

‘Concert de butxaca’ 
a Espluga Viva sobre 
el pandero quadrat

El Concert de butxaca del mes
d’abril va tenir com a protagonista el
pandero quadrat, “un instrument que,
de tan antic com és, està de moda”, com
explicaven els organitzadors. Hi van
intervenir Marta Rius i Guillem Ballaz,
músics i constructors de panderos
quadrats, que van explicar-ne tots els
secrets. Espluga Viva també va fer, el 19
d’abril, la Nit dels Cremats. 

Marcel Casellas, al
festival ‘Tradicionàrius’

El músic espluguenc Marcel
Casellas ha estat un dels convidats al
Tradicionàrius, un dels festivals folk més
importants, que compleix dues  dècades
d’existència.

Esta iniciativa promueve el intercambio de tiempo
entre los espluguenses, que ofrecen y piden ayuda en
tareas concretas de atención personal y en el hogar   

persona que sepa cocinar y que se ofrezca a
hacerlo para otras personas a cambio de que
éstas, por ejemplos, ayuden a los hijos del pri-
mero a hacer sus deberes. Como ésta, otras
muchas combinaciones y posibilidades.

Las personas adscritas en el banco de
tiempo deben ofrecer un determinado número
de horas mensuales en las que se ofrecen, de
manera voluntaria, a realizar tareas de ayuda
que quieran y sepan realizar. A cambio, recibi-
rán como contrapartida, el mismo número de
horas en las que recibirán otro tipo de ayuda
que necesiten. Las personas se pueden adscri-
bir al banco de tiempo de manera individual,
una vez que realicen la entrevista con el técni-
co encargado del proyecto y con el compromiso
de ofrecer y pedir tiempo, es decir, de realizar
un verdadero intercambio de tiempo.

Más allá del puro intercambio de tiempo,
este singular banco pretende favorecer el in-
tercambio de relaciones sociales, motivar el
aprendizaje y  potenciar las redes sociales de
apoyo y ayuda. Para poder participar en él, es
ne cesario residir en Esplugues y tener, al
menos, 18 años, además de suscribir un com-
promiso que será la garantía de los intercam-
bios.

Para adscribirse a él, 
es necesario residir en
Esplugues y ser mayor 
de edad
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L’Esbart va estrenar balls al
Festival de Dansa d’Esplugues  

L’Esbart Vila d’Esplugues va aprofitar la celebració d’una nova
edició del Festival de Dansa d’Esplugues  per estrenar dos balls
nous. Com ja va avançar L’Agenda el mes passat, l’entitat va dan-
sar per primer cop el ball del Ram de Sant Martí i la Patum. La sec-

ció infantil també va estrenar balls nous. El Festival de Dansa va
fer-se el 10 de maig al Casal de Cultura Robert Brillas, en lloc del
parc Pou d’en Fèlix, a causa de la pluja. També hi van intervenir
l’Esbart Barkeno de Barcelona i l’Esbart de Sant Adrià del Besòs.

Cursos intensivos de verano en
la Escuela Oficial de Idiomas

La Escuela Oficial de Idiomas ha anunciado la convocatoria de
cursos de verano, que se llevarán a cabo durante el mes de julio.
Serán de 1º, 2º y 3º de inglés, 1º y 2º de francés, 1º y 2º de alemán y
1º de italiano y se impartirán de lunes a viernes, durante todo el mes
de julio, de 10 a 14 horas. El precio de la matrícula es de 290,85 euros
y la edad mínima para asistir a ellos es de 16 años (año de nacimien-
to, 1992), en el caso de inglés y 14 en el resto. Para hacer efectiva la
matrícula, se debe ir, a partir del 3 de junio, a la sede de la Escuela
Oficial de Idiomas,  de martes a jueves, de 11 a 14 horas. La docu -
men tación necesaria será el DNI o el pasaporte (original y fotocopia)
y una acreditación del nivel de idioma (documento justificativo del
nivel). El alumnado que no disponga de un documento justificativo de
su nivel y quiera acceder a un curso diferente a primero, deberá rea-
lizar una prueba de nivel. Este test se realizará el jueves 19 de junio a
las 14 horas, en la misma escuela (1h. 30’ de duración aprox.).
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Fallece el presidente de honor
de la Fundació Finestrelles  

En el año de su trigésimo aniversario, motivo de satisfacción
para todas las personas que la integran, la Fundació Finestrelles
ha sufrido una pérdida irreparable, la de su presidente de honor,
Dionisio González Echeverry, que falleció el 19 de abril pasado, a
los 83 años de edad. González Echeverry fue uno de los impulsores
de la Fundació Finestrelles, hace ahora treinta años, y abandonó su
presidencia poco después de la inauguración de la nueva residen-
cia de la entidad, situada en unos terrenos cedidos por el Ayunta -
miento de Esplugues. Ahora ostentaba la presidencia de honor de
la institución. Descanse en paz. 

El homenaje a las parejas
que cumplen 50 años de
casados será el 4 de junio

El Ayuntamiento volverá a homenajear a las parejas que han cum-
plido 50 años de vida en común. Será el 4 de junio, a las 6 de la tarde, cuan-
do los matrimonios que desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2008
hayan cumplido o vayan a cumplir 50 años de casados serán los protago-
nistas de una recepción oficial, en el salón de plenos del Ayun tamiento,
presidida por la alcaldesa, Pilar Díaz. Será la segunda vez que tendrá lugar
un acto de estas características. El primero fue hace apenas seis meses,
el 21 de diciembre, cuando el CEM La Plana fue el escenario de una re-
cepción multitudinaria para los matrimonios espluguenses de más de 50
años de casados. El homenaje a los que los cumplan en el segundo se-
mestre será justo antes de Navidad. La recepción es uno de los actos des-
tacados de la Semana de la Gente Mayor, que se celebra del 2 al 7 de junio.
Más información en el Dia a Dia de L’Agenda y en la revista Esplugues
Gran que el Ayuntamiento ha editado con motivo de esta cita anual. 

El recital literario de Sant
Jordi contó con dieciseis
participantes ‘mayores’

El tradicional recital literario para la gente mayor, realizado el 23 de
abril, contó con 16 participantes. Cuatro autores de prosa (Marcel·la Brillas,
Joan Marchal, Maria Rosa Orpinell y Conchi Jiménez) y doce de poesía (Ra -
mo na Bròvia, Francisco Martos, Juan Gallardo, Ángel Rayuela, Antonia
Mar tínez, Teresa Busquets, Remedios Peña, Cipriano García, Conchi Ji -
ménez, José Fernández y Josep Maria Jiménez), además de la propia Mar -
cel·la Brillas, que repitió en las dos modalidades  fueron las personas que
re citaron sus obras, en las que expresaban sentimientos o relataban viven-
cias propias o ajenas. La inclusión de obras en prosa ha sido la novedad de
es ta  edición de un certamen literario abierto a la gente mayor, que desde
su creación ha contado con una participación muy destacada. 

La pluja va obligar a fer-lo al Casal de Cultura

Los participantes en el recital, con la alcaldesa, Pilar Díaz, 
y la concejal de Gente Mayor, Adela Donaire
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Sant Jordi va regnar a les escole
amb els jocs florals com a grans
Els diferents centres educatius van organitzar activitats de tota mena per commemorar el

El dia de Sant Jordi és sinònim de festa grossa a la majoria d’escoles
d’Esplugues. Ja sigui durant tot el dia o en bona part de l’horari lectiu, els
centres educatius trenquen la dinàmica diària per dedicar unes hores a ac-
tivitats diferents, on la lectura, la música, les danses i altres tradicions prò-
pies de Catalunya són les grans protagonistes. En la majoria dels casos, la
presència de mares i pares i d’altres familiars en els actes que s’organitzen
són una manera de compartir la celebració amb ells i fer-los partícips
d’una convocatòria plenament integradora.

Els concursos literaris o jocs florals són comuns a diferents escoles.
És el cas dels CEIP Joan Maragall, Folch i Torres, Prat de la Riba i Isidre
Martí, que van convidar l’alumnat a escriure alguna composició poètica i
presentar-la a concurs. Més enllà de l’aspecte purament competitiu —que
no cal dir que és el menys important—, aquests certàmens volen fomentar
la creativitat i l’interès per l’escriptura i per la lectura. 

La celebració de Sant Jordi per part de les escoles segueix uns es-
quemes que es repeteixen any rere any. Les fórmules que funcionen no

Els centres educatius aprofiten aquesta
diada per fer activitats diferents on 
la lectura, la música, les danses i 
altres tradicions pròpies de Catalunya
són les grans protagonistes

tenen per què canviar i això ha convertit algunes activitats que es fan amb
motiu d’aquesta celebració en tot un clàssic. Ho és, per exemple, l’obra de
teatre que l’alumnat de 6è curs del CEIP Can Vidalet representen a la sala
d’actes de l’edifici Cadí sobre la llegenda de Sant Jordi. Això sí, cada any els
alumnes que l’han de posar en escena hi posen la seva i enguany li han
donat un to musical, amb peces mítiques de pel·lícules configurant-ne la
banda sonora. L’omnipresent Chiqui-Chiqui, de Rodolfo Chiquilicuatre,
també en formava part.

Uns altres clàssics del Sant Jordi escolar són la mostra de danses
del CEIP Matilde Orduña o l’exposició de treballs dels alumnes del CEIP
Gras Soler. A gairebé totes les escoles, durant tot el dia hi va haver venda
de llibres i roses i els alumnes de 6è de l‘Isidre Martí van instal·lar, amb la
col·laboració del cos docent, una parada a la Fira del Llibre i de la Rosa a la
plaça Santa Magdalena. Exposicions, concursos de dibuix, cançons, venda
de manualitats i lectura de poesia van completar una diada de Sant Jordi,
molt diversa a nivell escolar

Festa Major al Lola Anglada
Si per a totes les escoles, Sant Jordi és un dia gran, per al Lola

Anglada és el dia més gran, la seva Festa Major. De fet, la celebració no es
fa el mateix dia 23, sinó que es trasllada al dissabte més proper. Enguany,
va tenir lloc el 26 d’abril, en un matí ple d’emocions en què van celebrar el
dissetè aniversari del gegantó del centre, El més petit de tots, van gaudir
de la presència de les colles de Bastoners i de Geganters d’Esplugues, as-
sídues a la celebració, i dels diables infantils Boiets Esquitxafocs —que

Obra de teatre que va representar l’alumnat de 6è de primària
del CEIP Can Vidalet a la sala d’actes de l’edifici Cadí i posada en es-
cena dels Jocs Florals al CEIP Joan Maragall
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es el 23 d’abril,
s protagonistes

r el dia del patró de Catalunya

tenen el seu bressol al mateix Lola Anglada— i van poder  visitar una expo-
sició de treballs de l’alumnat que girava al voltant dels jocs, que els do-
cents del centre —i molts altres— consideren com una part important de
l’aprenentatge dels nens i de les nenes. 

El IES Joanot Martorell celebra
el Día de las Matemáticas

El IES Joanot Martorell celebró el 6 de mayo el Día Mundial de
las Matemáticas, con la instalación de unas mesas informativas en la
rambla Verge de la Mercè, en las cuales alumnado del centro realizó
demostraciones de juegos matemáticos, abiertas a la participación
de la ciudadanía. Ya hace años que este IES celebra el Día de las
Matemáticas, con el objetivo  de fomentar esta materia. En la activi-
dad, también participaron estudiantes de los CEIP Matilde Orduña,
Can Vidalet y Joan Maragall 

Estudiantes de La Mallola
viajan a Ahrensburg

Por undécimo año consecutivo, el IES La Mallola protagoniza
un intercambio con un instituto de Ahrensburg que permite que
alumnado de los dos centros se conozcan y, con esta relación, se re-
fuercen los lazos entre las personas de estas dos localidades.
Estudiantes de 3º y 4º de ESO de La Mallola viajaron a Ahrensburg
hace unas semanas y los alemanes devolverán la visita durante los
primeros días del mes de junio.

Celebración del primer
encuentro escolar de danzas

En el momento del cierre de esta revista estaba previsto que el
22 de mayo se celebrase la primera edición de Espludansa, un en-
cuentro para promover las danzas entre la población escolar. Más in-
formación en El Pont 166. 

L’Escola d’Adults també ho celebra
L’Escola d’Adults Eugeni d’Ors d’Esplugues també va cele-

brar Sant Jordi. La tarda del 23 d’abril, al centre no hi va haver clas-
se, sinó el lliurament dels premis d’un concurs literari obert a tot el
seu alumnat, que va comptar amb 86 participants. Es van lliurar
dos premis per als dos millors treballs de cada classe i cinc més
que guardonaren els de més qualitat del conjunt del centre.

Els alumnes, du-
rant una visita al Bàltic

Una imatge de la Festa Major del Lola Anglada

Lliurament
de premis
al Folch i
Torres

Lo hizo en  la rambla Verge de la Mercè
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L’alta participació va animar 
la celebració del dia de Sant Jordi
La Fira del Llibre i de la Rosa va registrar una gran afluència

La Diada de Sant Jordi és molt especial a tot Catalunya, i Esplugues
no n’és una excepció. Si al caire singular de la celebració hi afegeixes un dia
climatològicament  bo i una programació d’actes culturals i festius adients,
l’èxit està garantit. I així va ser. Des de primera hora del matí, per tota la ciu-
tat van proliferar les paradetes de roses. El punt neuràlgic va ser, però, la
Fira del Llibre i de la Rosa de la plaça Santa Magdalena, on un bon nombre
d’entitats i de formacions polítiques oferien roses, punts de llibre, informa-
ció sobre les seves activitats, alguns llibres especialitzats i tenyien d’un caliu
especial la celebració de Sant Jordi. A la fira l’ambient va anar in crescendo
al llarg del dia i va agafar el seu màxim exponent cap al vespre. 

El parc Pou d’en Fèlix i la Biblioteca Pare Miquel van ser altres punts
d’interès ciutadà, per les moltes activitats que s’hi van celebrar. A la
Biblioteca  es va fer un taller infantil de roses de paper i, sobretot, una lectu-
ra de fragments  de l’obra La plaça del Diamant, en commemoració del cen-
tenari del naixement de la il·lustre escriptora. Al Pou d’en Fèlix també hi va
haver molt de moviment, gràcies a les múltiples propostes que van tenir
lloc, des d’una sessió d’explicació de contes en castellà, català i àrab, un ta-
ller d’escriptura en diferents abecedaris i una enlairada de globus amb pa-
raules escrites pels infants participants, fins a una activitat que, sota la de-
nominació de Sant Jordi sostenible per als infants, fomentava l’intercanvi i la
reutilització dels llibres com una pràctica senzilla per contribuiir a la soste-
nibilitat. Un concert de la Banda d’en Vinaixa, al Casal de Cultura Robert
Brillas, i una ballada de sardanes, a la pista de L’Avenç, van completar la jor-
nada laboral més festiva de l’any. 

Emotivo homenaje a Natalia Hernández
El Salón de Plenos de la casa consistorial acogió el 23 de abril

un emotivo homenaje a quien fue la bibliotecaria de Esplugues du-
rante más de 40 años, Natalia Hernández. En nombre de la ciudad,
la alcaldesa le agradeció su contribución al progreso cultural de
Esplugues. Natalia Hernández, que ahora tiene 87 años, se mostró
emocionada por el reconocimiento, en el que Isabel Lozano habló en
nombre de los muchos niños y jóvenes que se pueden considerar
discípulos suyos. El homenaje era promovido por Consell Municipal
de les Dones, que ha dedicado a la figura de Natalia Hernández el
punto de libro editado este año con motivo del Mes de las Mujeres.

Passejada poètica pel carrer Montserrat

Lectura de fragments
de La plaça del Diamant

Un dels estands de la
Fira del Llibre i de la Rosa

Taller de confecció de punts
de llibre, a la Biblioteca
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Baile y butifarrada popular de la AVV Can
Vidalet para celebrar la primavera

La Asociación de Vecinos de Can Vidalet celebró durante el
mes de mayo dos actos populares para celebrar con las personas
residentes en el barrio la llegada de la primavera. El baile se
celebró el pasado 10 de mayo, en el edificio Cadí. La lluvia obligó a
que este acto, previsto inicialmente para la rambla Verge de la
Mercè, se tuviera que celebrar bajo techo. La misma lluvia impidió
que aquel mismo día se celebrara la butifarrada popular y tuviera
que posponerse una semana. Este acto festivo se realizó,
finalmente, el domingo 18, en la plaza Blas Infante.

Agermanament Solidari celebra una
marató d’ajut als seus projectes

El grup Agermanament Solidari, vinculat a la parròquia de
Santa Magdalena, organitza aquest dissabte, 31 de maig, una
marató d’ajut per recaptar fons per als seus projectes al 3r Món.
L’acte se celebrarà al Casal de Cultura Robert Brillas i entre
d’altres, hi ha anunciada la participació del Grup de Percussió
Atabalats, dels músics Joan Mas i Marcel Casellas, de la coral
Joves Musicòrum, de la rapsoda Isabel Lozano, del grup Casals
Boleros i del grup de guitarres de l’Escola de Música.

L’Ajuntament s’adhereix a la ‘Declaració
del Dia del Municipi’

L’Ajuntament d’Esplugues s’ha adherit a la declaració del Dia
del Municipi, que  posa de manifest que “els municipis catalans
s’han transformat i han esdevingut eixos vertebradors del nostre
país. Com a administració més propera als ciutadans i ciutadana
cada vegada hem de donar més serveis i de més qualitat i, per fer-
ho, hem de comptar amb les competències i els recursos
suficients” i, a més d’altres qüestions, constata la “voluntat ferma
de continuar treballant per tal de poder fer realitat l’acció conjunta
de totes les administracions  en les polítiques públiques per a la
millora de la qualitat de vida i pel benestar dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya”. 

Moció sobre Collserola
El Ple municipal no va donar suport a una moció sobre

Collserola presentada per ERC. PSC i PPC hi van votar en contra,
ICV s’hi va abstenir i ERC i CiU hi van votar a favor.

Gent gran (reunió del 22 d’abril)
Repassen la programació de la Setmana de la Gent Gran (del

2 al 7 de juny). Anuncien la campanya 1001 roses contra l’oblit, a cà-
rrec d’Amics de la gent gran, la celebració de l’homenatge a les pa-
relles que facin 50  anys de casats durant el primer semestre, es fa
una consulta sobre l’edat a partir de la qual una persona pot ser be-
neficiària de la targeta rosa metropolitana, s’explica la constitució
del Consell de la gent gran del Baix Llobregat —l’Esplai de Can Clota
integra la comissió de gent gran i pobresa— i hi ha una queixa per la
retirada de tres bancs a l’avinguda de Cornellà i davant de la
Biblioteca Pare Miquel. Creu Roja anuncia el seu homenatge a la
gent gran, el 21 de juny.  

Cooperació (reunió del 8 de maig)
S’expliquen els continguts de la Festa de la Solidaritat i del

Comerç Just, que se celebrarà l’1 de juny en el marc de la Fira
d’Entitats. Es presenten els projectes solidaris per a 2008 (un total
de 9). S’aprova una aportació d’emergència per atendre les vítimes
de les inundacions a Equador i a Mianmar (antiga Birmània) i s’ex-
plica el contingut del I Festival de Cinema  de Pau i Drets Humans
d’Esplugues, del 5 al 8 de juny. Glaç solidari explica l’acte de suport
a les víctimes d Txernòbil que va fer el 27 d’abril al parc dels Torrents
i Ayllu anuncia l’enviament de dos cooperants a El Salvador.  

CONSELLS 
MUNICIPALS PARTICIPACIÓ
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Esplugues Televisió 
veu reconeguda la seva
trajectòria amb el 
premi Joan Corominas 

Esplugues Televisió-Llobregat Televisió va ser un dels guardonats a
la setena edició dels Premis Joan Corominas, que concedeix la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL). El lliurament de pre-
mis, en què també van distingir l’escriptora Isabel-Clara Simó, l’empresa
cervesera Moritz, l’investigador del folklore popular català  Artur Blasco i
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català d’Abast Nacional, es
va fer al Centre Cultural L’Avenç d’Esplugues, amb motiu del Sopar per la
llengua, que organitza la CAL.

Els Premis Joan Coromines s’iniciaren l’any 2001, quan des de la

La setena edició d’aquests guardons es
va organitzar a la nostra ciutat

CAL es va decidir, en record a la seva trajectòria i a la seva persona, donar
el nom de Joan Coromines als premis que de forma anual es lliuren en el
marc del Sopar per la Llengua.  Aquests premis són el reconeixement de
la CAL cap a persones o col·lectius que han destacat pel seu compromís
en la normalització de la nostra llengua, cultura i nació. 

Premi per la trajectòria a nivell local
Esplugues Televisió és la televisió local d’Esplugues de Llobregat.

Va ser creada el 1983, enguany fa 25 anys, i des de sempre ha treballat
amb mentalitat nacional de Països Catalans i tenint el català com a llen-
gua vehicular i única llengua d’emissió. Una televisió que ha anat crei-
xent amb esforç i tenacitat i que ha estat sempre un exemple de televisió
arrelada a la comarca i al país, a més d’una eina al servei de la normalit-
zació lingüística. ETV va aconseguir una de les 59 llicències de canals de
televisió digital concedides pel CAC (Consell de l’Audiovisual de
Catalunya).

L’acte de lliurament de premis es va cloure amb una conferència
d’Alfons López Tena, vocal del Consell General del Poder Judicial. 

Frederic Cano, director d’ETV,
agraint el premi

Macael dona a Esplugues una
nueva escultura  de mármol 

El parque de la Solidaritat luce desde el 9 de mayo una nueva
escultura, Entre el sueño y el deseo, obra de Alberto J. Meseguer,
ganador del Premio Ciudad de Esplugues del IV Certamen Na -
cional de Escultura en Mármol, celebrado en Macael, ciudad her-
manada con Esplugues. Ésta es la cuarta obra hecha en mármol
de Macael que se puede ver en parques de la ciudad. La presenta-
ción de esta nueva escultura tuvo lugar el pasado 9 de mayo, en un
acto que presidieron la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y el al-
calde de Macael, Juan Pastor. Éste vino a Esplugues acompañado
por su concejal de Deportes, Antonio Torres.

Jornada sobre la animación
sociocultural en el IES S. Ochoa

El IES Severo Ochoa acogió el 8 de mayo pasado una jornada de
trabajo que reunió a alumnado y profesionales de la animación socio-
cultural, para promover el intercambio de experiencias y el aprendi-
zaje profesional. La actividad la organizaba el módulo de grado supe-
rior de animación sociocultural del instituto espluguense.

Sesión de cine mudo dedicado
a Segundo de Chomón

El Cine Club Imatge 74 de L’Avenç organizó el 9 de mayo una re-
trospectiva para recordar los orígenes del cine y rememorar aquellas
sesiones de inicios del siglo XX en las que las películas eran mudas y
se acompañaban con música en directo. Uno de los genios de aquella
época fue el turolense Segundo de Chomón, autor de los 12 cortos
proyectados, con la música en directo de  Josep M. Baldomà.
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El Col·legi Natzaret celebra el seu 
75è aniversari amb diferents actes

L’Escola Natzaret de la nostra ciutat està de celebració, ja
que ara fa 75 anys de la seva fundació. El centre educatiu del
carrer Milà i Pi va organitzar, durant la  segona quinzena del mes
d’abril, tres actes commemoratius: una trobada d’exalumnes (19
d’abril), una conferència, a càrrec de Bernabé Tierno, titulada Las
claves para el éxito escolar. Una educación inteligente y en
valores, i una diada familiar, al parc Pou d’en Fèlix, iniciada amb
una eucaristia i seguida d’un ball, una paella familiar i altres
atraccions per als assistents.

Esplugues acoge un torneo de fútbol para
escuelas americanas de todo el mundo

Los equipos masculinos y femeninos de las escuelas
americanas de Túnez, Rabat, Lisboa, Basilea y Esplugues
participaron del 17 al 19 de abril en el torneo de fútbol para
escuelas americanas, que se realizó en nuestra ciudad. Los
partidos finales se disputaron en el Campo  de Fútbol El Molí.

Xerrada del Grup d’Estudis sobre la vida
quotidiana durant la Guerra Civil

El Grup d’Estudis d’Esplugues va organitzar el 8 de maig
passat una conferència-col·loqui sobre la vida quotidiana a la
nostra ciutat durant la Guerra Civil Espanyola. L’acte va comptar,
entre d’altres, amb la participació de l’historiador Miquel Ruiz, de
l’estudiant Marta Serra, i de Josep Casellas i de Magdalena
Rodríguez, que van parlar de la seva experiència personal.

Esplugues participó del 
9 al 11 de mayo en la Fira
Modernista de Terrassa

Celebració de la Trobada
de col·leccionistes de
rajola antiga 

Esplugues ha acollit, per segon any consecutiu, la Trobada de col -
leccionistes de rajola antiga. El certamen, que havia celebrat les primeres
vint-i-sis edicions  a Vallromanes, es fa des de l’any passat a la nostra ciu-
tat. En el moment del tancament d’aquesta edició estava previst que l’edi-
ció d’enguany  se celebrés a Can Tinturé, el 18 de maig, coincidint amb el
Dia Internacional dels Museus. La Trobada, organitzada per l’Associació
Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa,  va comptar amb la presència
de col·leccionistes arribats des de tot Catalunya amb l’objectiu de mos-
trar, intercanviar o vendre les seves peces. El certamen va incloure una
demostració de pintada de rajoles amb la tècnica de trepa, a càrrec de
Manel Diestre, mestre artesà del Taller Sot, i amb l’actuació de la Coral La
Coloma. El Museu Can Tinturé va fer una jornada de portes obertes. 

Es va fer als jardins de Can Tinturé

Los museos de Esplugues han estado presentes  en los dos acon-
tecimientos principales que se realizan en Catalunya  sobre el modernis-
mo: la Fira Modernista de Terrassa y la Fira Modernista de Barcelona. La
Fira de Terrassa transporta a la cocapital del Vallès Occidental a los tiem-
pos de las fábricas, del esplendor de las artes modernistas y de la arqui-
tectura industrial. Nuestra ciudad contó con un stand en este certamen. 

La Fira Modernista de Barcelona debía celebrarse, en el momento
del cierre de esta edición, del 23 al 25 de maig, en la capital catalana. Su
objetivo principal era promover el modernismo de toda Catalunya como
imagen que nos identifica. 
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El mag Lari, un personatge cada cop més mediàtic gràcies a les
seves aparicions a la televisió, ha estat la principal atracció del mes de
maig al cicle teatral Esplugues entra en escena. Josep Maria Lari —l’au-
tèntic nom del mag— va representar Màgiacadabra, un espectacle en què
la màgia i la broma s’agafaven la mà en un espectacle que mirava de trans-
metre el més sorprenent de la màfia i, alhora, fer riure el públic. L’Eeee! ha
comptat aquest mes, també amb la Companyia de Ferro, amb l’obra La
cinta, i amb els espectacles infantils Peret Pintor i Monninots (vegeu es-
pectacles de l’Eeee! del mes de juny a L’Agenda). 

El mag Lari, principal
atracció del cicle
teatral Eeee! al maig 

Glaç Solidari torna a recordar 
l’explosió nuclear de Txernòbil

El record vers les víctimes de l’explosió nuclear de Txernòbil
continua viu a Esplugues. L’entitat Glaç Solidari va organitzar el 26
d’abril passat , al parc dels Torrents, una encesa d’espelmes i una
ofrena floral davant de la placa que hi ha en memòria de les
persones que van morir en el major desastre nuclear de la història,
22 anys després de l’accident.

Aportación solidaria por las inundaciones 
en Ecuador y Nyanmar (antigua Birmania)

El Ayuntamiento destinarà 2.000 y 4.000 euros respectivamente
para ayudar a las víctimas de  las  inundaciones  en Ecuador y en
Nyanmar (la antigua Birmania). Estas cantidades  serán vehiculadas
a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Además, cualquier persona que desee realizar una aportación
solidaria con estas dos catástrofes, pueden colaborar en las
campañas de Cruz Roja (tel. 902 22 22 92 , www.creuroja.org) e
Intermón (tel 902 330 331, www.intermonoxfam.org) .

Neixen dos nous grups de solidaritat
Esplugues compta amb dues noves  entitats solidàries, Talwat

i el grup de solidaritat de l’American School. Talwat vol donar a
conèixer la situació de la dona al Marroc. Per la seva banda, el grup
de cooperació de l’American School ja ha portat a terme una
primera intervenció, la presència de deu alumnes i dos professors
del centre a Santa Ana (El Salvador), col·laborant en el projecte de
construcció de cases per a famílies necessitades, sota l’organització
de l’ONG Habitat for Humanity.

Es preparen brigades  per anar a
Nicaragua, a Perú i a El Salvador

Alumnes i professorat vinculats als grups de cooperació dels
instituts La Mallola i Joaquim Blume han anunciat que estan
preparant dues brigades que el proper estiu viatjaran a Nicaragua i al
Perú. Els de La Mallola—vuit alumnes i una mestra— aniran a
NIcaragua, dins de les seves activitats d’alfabetització, mentre que els
de la Blume —tres alumnes i tres professors— faran de monitors als
camps esportius de Caya Caya (Perú). Finalment,  AYLLU enviarà dos
cooperants a Chalatenango (El Salvador).

Un mo-
ment de
l’actuació
del mag
Lari al
Casal de
Cultura

El Cor
Vivaldi, tot un
clàssic al
Festival de
Música
d’Esplugues

El Cor Vivaldi va actuar a Esplugues el 9 de maig passat a l’Església
Santa Magdalena, dins del 12è Festival de Música Clàssica i Tradicional
d’Esplugues. Aquesta formació coral, que ja havia actuat en edicions pre-
cedents del Festival, va interpretar diferents peces que són tot un referent
en el cinema infantil, com Pinotxo, Blancaneus, La bella i la bèstia, El llibre
de la selva,  El mag d’Oz o Mary Poppins, entre d’altres. 

L’Arcattia Collage Quartet protagonitzarà el segon concert del mes
de maig dins del festival (dia 30 a les 9 de la nit) , amb obres de Schubert i
Mozart (vegeu informació sobre el concert de juny a L’Agenda). 

El Cor Vivaldi va actuar
dins del 12è Festival 
de Música d’Esplugues 
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Marina Ferrer gana 
el concurso fotográfico 
de Tres Tombs

Marina Ferrer ha sido la ganadora del
Concurso Fotográfico de la Festa dels Tres
Tombs, con la obra Arri, arri, tatanet. Juan
Fernando Florido, Daniel Portes, Joan San -
pera y Jesús Fernández fueron los otros galar -
donados. Josep y Miquel Casellas, presidente
de honor y presidente de la Colla dels Tres
Tombs, respectivamente, Jordi Amigó, directi-
vo de la misma entidad, Joan Pastor, fotógra-
fo,  Xavier Aguilera, periodista de El Pont,  y
Paqui Guallarte, de la tienda Fotografía In te -
gral, formaron parte del jurado.

Celebrada la Semana Verde
La realización de charlas, como la de

ahorro de agua en el Esplai Centre La Plana
que ilustra esta noticia, de exposiciones, de la
presentación de la guía Collserola amb bici-
cleta de muntanya, y de la campaña de con-
trol de ruidos producidos por vehículos de dos
ruedas fue el contenido de la Semana Verde.
Las plantaciones de árboles en las escuelas
se suspendieron por la sequía.

Portes obertes de 
Toc de foc de la Bòbila 
i de la Colla de Geganters

Dues entitats van aprofitar la tarda del
26 d’abril per celebrar una jornada de portes
obertes. Toc de Foc de la Bòbila, la colla de
diables infantils vinculada a l’Esplai Pubilla

Cases-Can Vidalet, la va organitzar amb motiu
del seu cinquè aniversari, a la plaça de la
Bòbila. La Colla de Geganters, una entitat
molt més veterana (vegeu L’Agenda), la va fer
al Casal de Cultura Robert Brillas.

Presentat el llibre dels 
Jocs Florals de 2007

La Biblioteca Pare Miquel va acollir el 8
de maig la presentació del llibre que recull els
treballs premiats a l’edició 2007 dels Jocs
Florals d’Esplugues. La presentació al primer
acte del cicle Esplugues Literària i Musical,
que va comptar amb la presència de Jaume
Arnella i del grup teatral Marduix..

El CC Plaza Macael 
celebra la Cruz de Mayo

El Centro Cultural Andaluz Plaza Ma -
cael celebró el 4 de mayo la festividad de la
Cruz de Mayo. El programa de actos incluyó
una misa, una procesión por diferentes calles
de Can Vidalet y un festival flamenco.

El Centro Aragonés 
trae a Esplugues al 
grupo Chundarata

El grupo Chundarata, una de las más
emblemáticas formaciones de la música tra-
dicional de Aragón, actuó en Esplugues el pa-
sado 20 de abril, en un concierto organizado
por el Centro Aragonés de Esplugues. Los
Chundarata interpretaron algunas de las pie-
zas más destacadas de su repertorio e hicie-
ron vibrar al público que se dio cita en la plaza
Macael. El Centro Aragonés también ha orga-
nizado recientemente un concurso gastronó-
mico y un festival de jotas, entre otros actos.

Inici de temporada dels
Castellers per Sant Jordi

Com cada any, els Castellers d’Esplu -
gues han iniciat temporada amb la celebració
de la tradicional Diada Castellera de Sant
Jordi, celebrada el 20 d’abril, amb la presèn-
cia dels Castellers de Sabadell i els de Fi gue -
res. Esplugues va completar el 3 de 7, el 4 de
7 i el 5 de 6.

IMATGE CEDIDA PER LA COLLA DELS TRES TOMBS
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Maragall destaca la nostra experiència d’escola
inclusiva com a model a seguir arreu de Catalunya

Xavi Arias fa el cim de
l’Everest: Esplugues, 
al sostre del Món
En una crònica d’urgència, el
muntanyenc es mostra emocionat i ho
resumeix amb un “Això és genial!” 

El muntanyenc espluguenc Xavi Arias ha fet  el cim de l’Everest. Just
el dia del tancament d’aquesta edició (21 de maig) es va saber que Xavi
Arias i el seu company d’expedició, Xavier Aymar havien fet l’atac final,
amb el resultat desitjat per tothom. “ESTEM AL CIM!!! No ha estat fàcil
després de tots els entrebancs i dificultats que hem tingut, per fi ho
hem aconseguit, estem al cim més alt de la terra, del món i ja no podem
anar més amunt... Moltes gràcies a tota la gent que heu cregut en no-
saltres i ens heu ajudat a fer realitat aquest somni, a tots els espòn-
sors, els col·laboradors, la família, els amics i les amigues. Moltes grà-
cies de debò. Ara, però, som conscients, que encara ens queda molt i
que arribar al cim no ho és tot, hem de començar el descens i fins que
no arribem al camp base no ho celebrarem del tot. Això és genial, una
abraçada a tots i totes” deien els dos expedicionaris en una crònica d’ur-
gència enviada des del cim més alt de la terra.

L’atac final es va poder fer un cop es van superar les complicacions
sorgides arran de la pujada de la torxa olímpica a l’Everest, que va res-
tringir l’accés de qualsevol persona a la zona, fins i tot des d’un país es-
tranger, com el Nepal, que és des d’on l’expedició a la qual donen su-
port l’Ajuntament d’Esplugues i el CCR L’Avenç, entre altres entitats i
institucions, mirarà d’arribar a aquest cim de l’Himàlaia.  Aquestes limi-
tacions xineses han pertorbat la preparació de Xavi Arias i Xavier Aymar,
fins al punt que han hagut d’estar-se molt més temps del previst al cam-
pament base, sense possibilitat d’iniciar l’aclimatació i fins i tot sense
telèfon mòbil, que només podien fer servir per trucar a la família. Més
informació a El Pont 166.

Dani Sánchez Llibre, 
amb la Penya Espanyolista 
en el seu cinquè aniversari

La presència del president del RCD Espanyol, Dani Sánchez
Llibre, va ser el detall més destacat de l’acte oficial de celebració
del cinquè aniversari de la Penya Espanyolista d’Esplugues. Sán -
chez Llibre va mostrar la gran popularitat que té entre els socis de
l’entitat i que, ara per ara, el seu lideratge social al club és indiscuti -
ble. També hi van anar els consellers Antonio Martín i José Luís
Mor lanes. La representació de la Penya era encapçalada pel seu
president, Josep Pedrós. L’alcaldessa, Pilar Díaz, i la regidora d’Es -
ports, Montse Zamora, van representar l’Ajuntament a la celebració.

Anna Tarrés i Gemma
Mengual, a Esplugues TV

La seleccionadora espanyola de natació sincronitzada, Anna
Tarrés, i la líder de l’equip, Gemma Mengual, van estar presents el
8 de maig passat al programa Flaixos de sobretaula que Josep
Pons presenta a Esplugues Televisió.

Un altre rècord per a Ot Pi
Ot Pi ha batut un altre rècord mundial. El ciclista espluguenc

va batre la plusmarca universal d’escalada a la torre Jin Mao, de
Shangai, que va pujar en 39’38’’ sense posar els peus a terra.
L’edifici té 88 pisos i 420 metres d’alçada, és el més alt de la Xina i
cinquè del món. L’anterior rècord era de 31’57’’.

Arias, en un acte recent a Esplugues
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ESPORTS

La ‘Festa de les Rodes’
promovió el uso de 
la bicicleta en la ciudad

La Festa de les Rodes ha sido la gran actividad de deporte para todos
de esta primavera. Tuvo lugar el 20 de abril pasado, con la plaza Catalunya
como escenario central. Un buen número de personas quisieron participar
en la marcha ciclista popular que tuvo lugar, con los integrantes del Club
Ciclista Esplugues al frente. 

La gran novedad de esta edición de la Festa de les Rodes  fue la cele-
bración de una marcha ciclista infantil, que agradó a mayores y pequeños.
La Festa incluyó demostraciones, actividades lúdicas y recreativas en la
plaza y, como colofón, una butifarrada popular. 

La concejala de Deportes, Montse Zamora, y los integrantes del
Club Ciclista Esplugues encabezaron la marcha ciclista popular

La lluvia no impidió la celebración  de
esta fiesta ciudadana, que contó con la
colaboración de diferentes entidades 

La ciudad se vuelca con 
el balonmano formativo
durante esta semana

La ciudad se vuelca esta semana con el balonmano formativo. Unas
jornadas técnicas, con la presencia de algunos de los nombres más cono-
cidos del balonmano en Catalunya, como Manolo Cadenas, Xesco Espar y
Manolo Montoya,  los días 26 y 28 de mayo, en el edificio La Masoveria del
Museo Can Tinturé de nuestra ciudad, son el primer plato. El colofón lo
protagonizarán las fases finales en las categorías infantil masculina e in-
fantil femenina del Campeonato de Catalunya, del 30 de mayo al 1 de junio,
en el Complex Esportiu Municipal La Plana. Otra actividad destacada es el
estreno de la nueva sede social del CH Esplugues, en la calle Església. 
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El bàsquet i l’handbol se
salven; el vòlei i el futbol sala
fan un bon paper

La temporada esportiva s’ha tancat amb
un balanç desigual per als equips espluguens.
On estan més contents, a nivell global, és a
l’Associació Bàsquet Esplugues, entitat que ha
vist com el seu equip sènior masculí ha aconse-
guit la permanència a la lliga LEB Bronze (la
quarta categoria més important a nivell estatal)
i el femení ha pujat de categoria. El club ha vist
complerts els seus dos objectius d’inici de la
temporada, confirmant l’equip masculí a l’a-
vantsala del bàsquet d’elit i donant un pas en-
davant en la consolidació del vessant femení.

El somni de l’Handbol Esplugues a la pri-
mera nacional sembla que durarà una tempo-
rada més, almenys. Des prés de dues grans
campanyes, el rendiment en aquesta 2007-2008
ha baixat un pèl i tot i haver ocupat posició de
descens ha acabat mantenint la categoria grà-
cies a una reestructuració federativa. La bona
campanya de l’equip femení és una altra notícia
positiva per a l’entitat durant aquesta campa -
nya, perquè fins a última hora ha lluitat contra
els millors, amb la possibilitat de l’ascens pre-
sent gairebé fins al final.

L’altra entitat que aquest any debutava en
categoria estatal era el Club Voleibol Esplugues,
que ha acabat la lliga a la cinquena posició, un
excel·lent lloc. L’equip de Jordi Català va anar
de menys a més i va acabar la lliga com un dels
millors de la categoria. També ha estat molt bé
l’equip de futbol sala a primera B, que iniciava
la lliga amb l’objectiu de la salvació, però ha
estat tota la lliga a la part alta de la classifica-
ció, cosa que vol dir que ha cobertes les expec-
tatives amb escreix.

La temporada de futbol
En futbol, l’Espluguenc ha quedat a la part

mitja de la taula i el Can Vidalet ha consumat el
descens a segona territorial. Can Clota, Can
Cervera, Can Vidalet B i Krill han completat una
bona temporada a tercera territorial, però no
han pogut lluitar en cap moment per l’ascens
de categoria. 

La temporada competitiva s’acaba amb un balanç
general desigual. En futbol, l’Espluguenc acaba a la
meitat de la taula i el Can Vidalet confirma el descens

Curses d’orientació 
i promoció del voleibol 
a nivell escolar

En la línia d’impulsar activitats
de promoció de diferents esports, que
al llarg del curs ha permès
promocionar especialitats com el
bàsquet, l’handbol o el korfball,
aquest darrer mes de l’any escolar
2007-2008 es porten a terme activitats
de promoció de dues modalitats ben
diferents: les curses d’orientació i el
voleibol. Les curses d’orientació són
proves de velocitat, camp a través, que
consisteixen a trobar una sèrie de fites
o controls marcats. Els participants
poden escollir l’itinerari entre un
control i el següent i guanya qui
completa el circuit en el menor temps
possible. A l’activitat, celebrada al parc
de Can Vidalet,  hi han participat
alumnes de primer d’ESO de l’Utmar i
de l’IES Joanot Martorell. Les
activitats de promoció de voleibol les
han dut a terme alumnes de 5è i 6è de
primària dels CEIP Joan Maragall i
Can Vidalet.

Andrea Fuentes certifica
el seu passaport 
per als Jocs Olímpics

Andrea Fuentes ja sap que
participarà als Jocs Olímpics. Només
una lesió ho pot impedir, després que
l’equip espanyol completés una
excel·lent participació al Preolímpic,
celebrat a Pequín. Les espanyoles van
aconseguir la medalla d’or en totes les
competicions en què van participar:
Gemma Mengual va guanyar a la
categoria individual, Gemma Mengual
i Andrea Fuentes van superar la resta
de competidores a la prova per
parelles i el combinat estatal també va
guanyar a la competició per equips. El
repte és ara ultimar la preparació per
arribar a Pequín, el proper mes
d’agost, en les millors condicions
possibles i aconseguir que les
previsions de medalla que molts
entesos pronostiquen es converteixin
en realitat.  Rússia i Japó, per qualitat,
i la Xina, per ser l’equip local, es
presenten com les grans rivals en la
lluita per a aquest objectiu.

IMATGE D’ARXIU// CEDIDA PER ANTONI VIGO

L’equip femení d’handbol ha fet una gran temporada
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ESPORTS

ESPLUGUENCS I ESPLUGUENQUES QUE TRIUNFAN...

El infantil del Can Vidalet
asciende a primera 

El equipo infantil del Can Vidalet ha con-
seguido el ascenso a primera división. El con-
junto que entrenan Ángel Borreguero y Josep
Sendrós acabó segundo clasificado en su
grupo de segunda división y ha logrado el as-
censo como mejor segundo de toda la cate-
goría. El éxito del infantil es el segundo de la
temporada en el club, después de que el juve-
nil lograra el ascenso a preferente. El benja-
mín también podría lograr el ascenso.

Una jugadora espluguense,
en el campeonato de 
España de Fútbol Sala

La jugadora espluguense Carla Jimé -
nez se ha proclamado subcampeona de Es -
paña sub17, como integrante del equipo de
Ca talunya, que acabó segundo en el Torneo
para selecciones autonómicas celebrado en
Madrid, Carla Jiménez, de 17 años, juega en

la Penya Andorra de L’Hospitalet, después
que se formara en el CCA Plaza Macael, don -
de jugó hasta la categoría juvenil. La jugadora
espluguense  fue la máxima goleadora de la
selección catalana en la competición.

Oriol Sàlvia vuelve a ser
campeón de Catalunya

Oriol Sàlvia se ha proclamado una vez
más campeón de Catalunya de squash. La
competición que decidió el título se celebró en
Andorra, donde este deportista residente en
Esplugues y perteneciente en el Can Mèlich
Club  superó Víctor Montserrat en la final, por
un resultado contundente, 3-0 (9-3, 9-6 i 9-5).

.

Un espluguense en el
Campeonato de España 
de paleta cuero

Ismael Sanz es integrante del equipo
catalán juvenil de pelota cuero, que hace unas
semanas participó en el Campeonato de Es -

pa ña. Pese a que el conjunto perdió los tres
encuentros que disputó, ante Navarra, Casti -
lla-León y Aragón, el balance que han hecho
sus responsables es altamente positivo, pues
Catalunya volvía a esta competición tras unos
años de ausencia.

Jordi Macià vuelve 
al Campeonato 
de España de boccia

Jordi Macià tomará parte del 12 al 15 de
junio en el Campeonato de España de Boccia,
en Lleida. El Campeonato de Catalunya  se ce-
lebró el 11 de mayo en Mataró. En el Cam peo -
nato de España, Macià defenderá  el subcam-
peonato conseguido el pasado año, tanto en
la categoría individual como por equipos, jun -
to a Jaume Solé  y Walid Boucherit.

Gerard Vilà y Manuel Doblas,
terceros en el campeonato
de España de Voleibol

Los espluguenses Gerard Vilà y Manuel
Doblas han integrado el equipo del FC Bar -
celona, campeón de Catalunya y  tercero en el
Campeonato de España, en la categoría juve-
nil. Los dos jugadores, que llevan años su-
mando éxitos en el Barça, podrían formar
parte del equipo blaugrana que disputará la
superliga nacional junior, categoría de nueva
creación.
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Hacia la
mejora
integral de
Can Vidalet

Can Vidalet es un barrio de Esplugues caracterizado por una fuer-
te personalidad. Ubicado en el corazón de la región metropolitana, entre
Can Clota, Can Serra y Pubilla Casas, se consolidó en los años sesenta y
setenta, en pleno “desarrollismo”,  acogiendo a personas procedentes
de toda España. 

Las mejoras sociales y urbanísticas de la etapa democrática,  en
la que han sido claves la buena gestión de los gobiernos municipales
socialistas y el excelente trabajo de las entidades, han supuesto para el
barrio una transformación sin precedentes. Ahora bien,  Can Vidalet está

viviendo importantes cambios que ponen de ma -
nifiesto la necesidad  de una intervención inte-
gral. Hablamos de una población cada vez ma -
yor, que requiere una mejor movilidad diaria; de
un creciente número de personas inmigrantes,

que pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de acogida
y de integración; de políticas de derechos y de deberes; hablamos, tam-
bién, de un barrio con un parque de vivienda que necesita nuevos incen-
tivos para evitar procesos de degradación. Un barrio, en definitiva, que
precisa nuevos equipamientos, nuevas políticas de comercio y de segu-
ridad y convivencia.

Por eso, el gobierno municipal, en el momento en el que ha tenido
la oportunidad, ha decidido presentarse a las ayudas que prevé la Ley de
mejora de barrios que impulsa la Generalitat de Catalunya. Esta iniciati-
va del gobierno autonómico promueve la rehabilitación global de los ba-
rrios y establece un fondo económico para cofinanciar proyectos que
tengan como objetivo la mejora urbanística, social y económica de los
barrios de Catalunya. Este año, optan a estas ayudas 52 municipios. En
este sentido, el proyecto que el Ayuntamiento de Esplugues ha presen-
tado recoge con entusiasmo un conjunto de actuaciones destinadas a
ser implementadas en Can Vidalet, relacionadas con la mejora urbanís-
tica, con el bienestar social y con la  dinamización económica, social, de-
portiva y cultural. Es un proyecto que cuenta con el apoyo del tejido aso-
ciativo del barrio y que tiene como objetivo contribuir a hacer de Can
Vidalet  un barrio moderno.  

Éste es un proyecto ambicioso que necesita forzosamente de las
ayudas previstas por la Ley de mejora de barrios de la Generalitat. En
nuestra propuesta queremos que todos los barrios de Esplugues tengan
los mismos indicadores de calidad urbanística y social. Una ilusión to-
talmente compartida entre este Ayuntamiento y la ciudadanía, indepen-
dientemente de donde viva. Una visión de ciudad moderna y progre-
sista. 

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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Cada día me sorprendo por algo nuevo, situación que es hasta
buena, pues también intento aprender algo nuevo con ello, pero por des-
gracia el que no me sorprende es el Triunvirato que nos gobierna desde
el Govern de La Generalitat. Las medidas que adopta,  de forma impul-
siva, no sé si son fruto de la buena voluntad con poca imaginación y
menor conocimiento o de mentes mediocres que no dan para más.

Es incomprensible que cualquier acontecimiento nos sorprenda,
por pequeño que sea; es inaudito que tengamos tan poca previsión para
afrontarlos. A un niño de corta edad, a sus 3 o 5 años, todo le parece

nuevo, se sorprende por todo y con cualquier mi-
longa sales de la situación, pues él acaba de lle-
gar a este mundo y absorbe conocimientos a un
ritmo inusitado. Pero a las personas adultas no
nos pueden seguir toreando. 

Ante una situación de emergencia como la que nos encontramos
en la actualidad, por la ausencia de lluvias y la escasez hídrica, está
claro que  todos tenemos que colaborar y actuar de manera cívica y con
el debido respeto hacia los demás, con un consumo racional de este
bien escaso llamado agua.

Pero lo que me subleva sobremanera es la forma de actuar de
nuestros gobernantes, que nunca son culpables de nada y encima giran
el ventilador mediático para que todo el aire te toque a ti (con lo que éste
lleve incorporado). Tal es así que jugando  sólo a cambiar el léxico y al-
gunas definiciones concretas parece que lo que se va a hacer es aquello
que decían otros pero mejor hecho y en pequeñito, siendo la realidad
que a lo que el señor Iglesias, presidente de la Comunidad de Aragón, el
mismo que sacaba a las personas de su comunidad a la calle en señal
de protesta en caso de poner en marcha el Plan Hidrológico que el Par -
ti do Popular proponía y por el que se intentaba redistribuir de manera
puntual el agua en toda España según las necesidades. El mismo presi-
dente que decía que si algún día su partido, el PSOE, hacía algo parecido
dimitiría, pues ya veis: le han cambiado el nombre y donde antes se de-
nominaba Plan Hidrológico con el PP, ahora con el PSC-PSOE se llama
Mini Transvasament o necesidad hidrológica puntual. No hace falta que
juguéis con las palabras, que bien sea plan, mini o necesidad, en defini-
tiva, se trata de transportar agua de un río a otro, con lo que nos habéis
hecho perder el tiempo y ahora estamos pagando las consecuencias de
la escasez de agua.

Hidro-terapia

Luis Ortega | PPC

“L’espectacle-correfoc de Boc de Biterna del proper dia 24 de maig no
rebrà l’esperada subvenció de l’Ajuntament, que és l’única font d’ingressos de
l’entitat”. Així comença la nota que hem rebut d’aquesta entitat de cultura po-
pular sense que, de moment, haguem rebut una resposta satisfactòria per
part del Consistori.

El tema és greu perquè es tracta d’una censura encoberta, no es prohi-
beix l’espectacle però el fet de no subvencionar-lo fa molt difícil que es pugui
portar a terme, tot i que l’entitat està disposada a fer tot el possible per poder
mostrar-lo a la gent d’Esplugues.

A l’últim Ple i a la darrera Comissió de Cultura, com no podia ser d’una
altra manera, es va plantejar el tema i la resposta
per part del govern municipal no va poder ser més
decebedora.  Es van dedicar a repetir una i altra ve-
gada que el projecte no s’ajusta a les bases de la
convocatòria i que, per tant, no li correspon la sub-
venció.

Malgrat la insistència dels grups municipals i de les entitats ha estat
impossible treure l’aigua clara i el regidor de Cultura es va negar a explicar en
què no s’ajusta la proposta a les bases establertes. A més, mentre que l’entitat
fa la proposta per escrit, la resposta del regidor no està fonamentada i és oral.
Al Consell de Cultura es va insistir en el fet que la resposta ha de ser raonada i
escrita.

Evidentment ens falta la informació que el regidor no ens vol donar, però
amb els fets que tenim al davant no hi ha dubte que es tracta d’una actitud ar-
bitrària i que limita greument l’exercici de les llibertats democràtiques. Quan
una entitat presenta per escrit una proposta d’activitat, la resposta d’una ad-
ministració democràtica ha de ser  escrita, raonada i ràpida. Que sigui escrita
és obvi i no cal ni justificar-ho, que sigui ràpida és imprescindible perquè l’en-
titat pugui recórrer i es pugui negociar, però que sigui “raonada” és una exi-
gència democràtica bàsica.

El tema de l’espectacle és, segons els organitzadors, un homenatge a
un capítol dels Simpsons: “Arriba un promotor al poble a vendre (en forma de
musical) la construcció d’un monorail. La gent del poble s’afegeix a la iniciativa
constructora de seguida, guiada per l’encant del promotor i les promeses de
modernitat que ofereix el projecte, sense tenir-ne en compte totes les conse-
qüències. Aleshores es fa el correfoc fins al lloc on s’està construint el mono-
rail. Allà es descobreix que aquest projecte és una estafa i que, a més, implica
la destrucció de boscos i cases. A causa d’això, el poble s’indigna i es forma
una revolta”.

És evident que es tracta d’una posició crítica i que s’hi pot trobar una re-
ferència clara a alguns projectes del govern municipal, però la cultura popular
sovint és irreverent amb el poder i, precisament, aquesta és una de les coses
que la fan viva i útil socialment.  

A més, hem de tenir en compte que el grup d’espectacles-correfoc Boc
de Biterna té una posició crítica davant d’unes noves normes de subvenció que
clarament compliquen la vida a les entitats i fan més difícil la seva gestió quo-
tidiana.

Davant d’aquests fets la conclusió és clara: censura i arbitrarietat, i el
responsable també està clar: el regidor de Cultura. Donem plenament el nos-
tre suport a l’entitat i recordem al govern municipal que quan fas les coses
malament el millor és rectificar.

Censura i 
arbitrarietat

Isabel Puertas | ICV
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La cançó de
les balances,
versió
Esplugues

Hi ha demòcrates que no estem d’acord en allò que fan o pensen
els governants d’Esplugues, però que donaríem les nostres vides per tal
que els que governen puguin continuar expressant-se i pensant el que
pensen. Perdoni el lector l’adaptació casolana i barroera d’aquesta frase.
En canvi, el govern socialista d’Esplugues es nega, sistemàticament, a
deixar que les veus critiques s’expressin lliurement i volen fer-les callar
amb unes formes que ens fan recordar a les antigues lluites del final
dels anys 70 en pro de la llibertat d’expressió, fins i tot aniria més lluny,
estan aplicant tècniques mcartistes de persecució sistemàtica de tota

dissidència als postulats del govern municipal.
Van començar amb un reglament de participa-
ció ciutadana que treu la veu a les persones que
assisteixen als avorrits plens. 

La revista municipal, El Pont, té una secció
anomenada Tribuna Oberta, a la qual, teòricament,  tothom pot enviar-
hi una carta per expressar allò que vulgui. Inexplicablement, només es
publiquen les cartes crítiques amb l’oposició i no es publiquen les cartes
crítiques amb l’alcaldessa per la seva puntualitat, quan de tothom es co-
negut que a Esplugues ens diuen “cargolins” per la nostra capacitat in-
nata d’arribar tard als llocs.

I la traca final és Boc de Biterna. Es nega una subvenció a aquesta
entitat per portar a terme un espectacle correfoc ja que, segons diuen,
no s’ajusta als criteris de les bases de subvenció. Un cop mirat el text,
que trobareu al web municipal, és impossible esbrinar quins són
aquests criteris per negar la subvenció sense parlar d’una certa incul-
tura del govern socialista, que confon la cultura popular i tradicional
amb la creació artística, segons les declaracions de la mateixa alcaldes-
sa durant el Ple del mes d’abril. També ens podríem trobar amb una de-
cisió de censura política davant d’un tema que els molesta, car els mo-
lesta parlar de l’especulació o, potser, és la mala consciència? Qui sap! 

Esquerra, davant la confusió cultural del govern, ha entrat una
moció que es debatrà aquest mes de maig, a hores d’ara no sé si el PSC
reflexionarà o es mantindrà en el seu dictatorial error.

Si s’apliquen políticament els criteris esmentats sempre existirà
una decisió partidista sobre quins temes són políticament correctes i
subvencionables i quins no. I és que tenim uns governants especials,
capaços de considerar alguns partits politics com entitats  i donar-los
subvencions, incomplint a la torera la llei de partits politics, i negar,
paral·lelament, subvencions a entitats que es dediquen a fer especta-
cles al carrer en confondre-les amb entitats d’arrel tradicional. De fet
l’equip de govern ja ho anuncia a tort i dret, Esplugues sorprèn! Apart de
sorprendre, també censura, deu ser recuperació de la memòria històri-
ca.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Fa alguns mesos que detectem que alguns dels punts d'acord que
l'alcaldessa llegeix als plens no coincideixen amb la informació que hi
ha als expedients i que l’oposició tenim al nostre poder. El govern ho jus-
tifica dient que l'alcaldessa pot afegir més informació que els punts d'a-
cord, però nosaltres ens preguntem: d'on treu la informació addicional?
Tota aquesta informació que políticament s'utilitza hauria d'estar reco-
llida als expedients de tots els projectes que cal aprovar i no hi són! Tot
plegat ens dóna sospites per pensar que se'ns amaga informació.

Però les turbulències en la transparència informativa no cessen ja
que després de més de set mesos demanant
factures i memòries del projecte de l'Auditori,
hem aconseguit disposar d'aquesta informació,
tot i que no entenem què ha passat amb les
presses que el PSC-PSOE tenia a entramar

aquest projecte a fi i efecte de no perdre les suposades subvencions que
deien que vindrien de Madrid per aquest afer.

Ara s'ha posat de moda també censurar tot allò que no coincideix
amb la línia oficial del govern. Primer van ser dues veïnes que volien
manifestar una opinió crítica al Pont d'Esplugues, a la secció Tribuna
Oberta, i el regidor de Comunicació, sr. Enric Giner (que escriu en aques-
ta tribuna de portaveus) va prohibir que manifestessin el seu desconten-
tament per una gestió del govern. Després van ser les trabes que el ma-
teix govern va posar a l'entitat Boc de Biterna per dissenyar un correfoc
que, segons va dir al Ple el regidor de Cultura, no seguia “criteris polí-
tics”. Frase que va quedar enregistrada a l'arxiu sonor de l'acta del Ple.
Potser és que el regidor de Cultura seguia les directrius que li havia
donat el primer tinent d'alcalde? Un tinent d'alcalde que casualment
coincideix a ser el responsable dels mitjans de comunicació locals. El
seu nom Enric Giner. Dur pensar que el PSC-PSOE actuï vulnerant des-
caradament la pluralitat ideològica i la llibertat d'expressió i que eviden-
ciï amb la més curta de les vergonyes tarannàs impropis d'èpoques mo-
dernes.

Així estan les coses. Aviat arribarà l'estiu, i amb l'arribada d'a-
quest, esperarem que es portin per bon camí aquestes pràctiques tota-
litaries i absolutament impròpies de governants. És hora, per tant, d'a-
cabar amb les turbulències que produeix l'equip de govern i de donar la
màxima transparència i la nul·la censura a tot allò que produeixi debat a
la vila i sigui legítimament defensat.

Turbulències,
transparèn-
cia i censura

Roger Pons | CiU
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