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Temperatura màxima més alta: 29,3 graus (5 de setembre) 
Temperatura mínima més baixa: 12,7 graus (28 de setembre)
Major velocitat del vent: 41,8 km/h (2 de setembre)
Dia més plujós: 12,8 litres (22 de setembre)

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

Finalista del Premi Europeu de la Qualitat 1999.
Guanyador del Premi Iberoamericà de la Qualitat 2000.
Premis Bandera Verda-Ciutat Sostenible 2000-2006; 
Observatorio de la Calidad 2000. Mejores Prácticas 2000 
i Escuela Universitària de Turisme ESMA 2001.
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de Cultura Robert
Brillas amb l’obra
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Quan unes piles ja no et serveixin, aboca-les als
contenidors específics habilitats a la via pública

Dades meteorològiques
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Un esforç important
per millorar la qualitat
de la nostra educació

Totes i tots estem d’acord que el nostre futur passa per
garantir una educació de qualitat a la ciutadania. Cada una de
les persones que integrem la societat d’avui en dia i que treba-
llem, plegades, per construir un món millor, tenim el dret i la
necessitat d’accedir a nous coneixements, que ens enriqueixin
personalment, socialment i professionalment. El sistema edu-
catiu d’Esplugues ha gaudit sempre d’una excel·lent salut. Ja
ho va dir el conseller Maragall en una visita recent a la nostra
ciutat: ‘Esplugues és un municipi del qual molts altres haurien
de prendre exemple’, per la diversitat i la riquesa del seu siste-
ma educatiu. Des de les escoles bressol fins a l’ensenyament
d’adults i de gent gran, passant pels idiomes i expressions ar-
tístiques com la música i la ceràmica o per la tecnificació i la
millora ocupacional, tenim una àmplia oferta de la qual ens
hem de sentir orgullosos.

L’oferta educativa és important per la seva diversitat i també
per la seva qualitat, atribuïble al conjunt de la comunitat edu-
cativa. Tenim un professorat magnífic, que vetlla pels nostres
coneixements i per la nostra formació integral; unes famílies
disposades a aportar el seu gra de sorra perquè l’educació dels
seus fills i filles sigui la millor possible; i unes administracions
responsables que tot això funcioni de la millor manera possi-
ble. Les competències educatives estan, bàsicament, en mans
de la Generalitat, però l’Ajuntament ha mostrat sempre la seva
disposició a aportar tot allò que estigui a les seves mans per
donar-hi un plus de qualitat. Habilitant, mantenint i millorant
els equipaments docents; col·laborant en els processos admi-
nistratius inherents al sistema educatiu i organitzant un pro-
grama amb 266 activitats complementàries que posem a l’a-
bast dels centres perquè el seu alumnat pugui adquirir conei-
xements i hàbits diferents als del seu programa estandard i
contribuir així a millorar la seva oferta pedagògica.   

Un esfuerzo importante
para mejorar la
calidad de nuestra
educación

Todas y todos estamos de acuerdo de que nuestro futuro pasa
por garantizar una educación de calidad a la ciudadanía. Cada
una de las personas que integramos la sociedad de hoy en día y
que trabajamos juntas para construir un mundo mejor, tene-
mos el derecho y la necesidad de adquirir nuevos conocimien-
tos, que nos enriquezcan personal, social y profesionalmente.
El sistema educativo de Esplugues ha gozado siem pre de una
excelente salud. Ya lo dijo el ‘conseller’ Maragall en una visita re-
ciente a nuestra ciudad: ‘Esplugues es un municipio del cual mu-
chos otros deberían aprender’, por la diversidad y la riqueza de
su sistema educativo. Desde las guarderías hasta la educación
de adultos y de personas mayores, pasando por los idiomas y
expresiones artísticas como la música y la cerámica o por la
tecnificación y la mejora ocupacional, tenemos una amplia ofer-
ta de la cual nos tenemos que sentir orgullosos.

La oferta educativa es importante por su diversidad y tam-
bién por su calidad, atribuible al conjunto de la comunidad edu-
cativa. Tenemos un profesorado magnífico, que vela por nues-
tros conocimientos y por nuestra formación integral; unas fa-
milias dispuestas a aportar su grano de arena para que la edu-
cación de sus hijos e hijas sea la mejor posible; y unas adminis-
traciones responsables de que todo funcione de la mejor mane-
ra posible. Las competencias educativas están, básicamente,
en manos de la Generalitat, pero el Ayuntamiento ha mostrado
siempre su disposición a aportar todo lo que esté en sus manos
para darle un plus de calidad. Habilitando, manteniendo y me-
jorando los edificios docentes; colaborando en los procesos ad-
ministrativos inherentes al sistema educativo y organizando un
programa con 266 actividades complementarias al alcance de
los centros para que su alumnado pueda adquirir conocimien-
tos y hábitos diferentes  a los de su programa estandard y con-
tribuir así a mejorar su oferta pedagógica.  

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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Sorteo de 351 pisos del Plan
municipal de vivienda 2007-2012 
El acto público para adjudicar pisos de venta y alquiler de siete promociones
inmobiliarias impulsadas por el Ayuntamiento será el viernes 28 de noviembre

El Ayuntamiento realizará el viernes 28 de noviembre el sorteo
para adjudicar un total de 351 viviendas, de venta y alquiler, de siete pro-
mociones incluídas en el Plan municipal de vivienda. Son, concretamen-
te, las que se están llevando a cabo en el barrio Sant Llorenç, en la calle
Pere Pelegrí, en Ca n’Oliveres, en la calle Verge de Guadalupe (sector
Plaza y Janés), en la avenida Isidre Martí, en la calle Manuel de Falla y en
la calle Gaspar Fàbregas (ver gráfico). 

Se sortearán pisos de compra-venta 
que se están construyendo en las calles
Sant Llorenç, Pere Pelegrí y Verge de
Guadalupe y en Ca n’Oliveres y los de
alquiler para jóvenes en las calles
Manuel de Falla y Gaspar Fàbregas 
y en la avenida Isidre Martí

Las cuatro primeras corresponden a pisos en régimen de venta 
—Sant Llorenç, Pere Pelegrí y Ca n’Oliveres son de régimen general y
Plaza y Janés de precio concertado—, mientras que las  viviendas de las
tres promociones del barrio del Gall —calles Manuel de Falla y Gaspar
Fábregas  y avenida Isidre Martí— están destinadas a alquiler por parte
de personas jóvenes del municipio. Otras promociones previstas en el
Plan municipal de vivienda, como las derivadas de las reformas de los
dos mercados, no se incluirán en este sorteo y serán adjudicadas más
adelante.

Sorteo ante notario
El acto de realización del sorteo se realizará ante notario y en pre-

sencia del secretario del Ayuntamiento de Esplugues, Pedro Carmona.
Será presidido por la alcaldesa, Pilar Díaz, y estarán presentes en él las
personas que han integrado la Comisión de adjudicación, en la que han
estado representados los diferentes grupos políticos municipales. 

En su transcurso se irán extrayendo del bombo habilitado al efecto
los números correspondientes a las personas adjudicatarias. Se sacarán
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Promociones de viviendas 
de alquiler y venta
Sorteo noviembre 2008
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Pisos en régime

Pisos en régime

Ca n’Oliveres 125 pisos

Calle Pere Pelegrí 12 pisos

Calle Sant Llorenç 120 pisos
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Aviso sobre la condición de adjudicatario 
La condición de agraciado en el sorteo no implica, de forma

automática, la condición de adjudicatario. Ésta sólo se obtendrá
una vez se haya constatado el mantenimiento de las condiciones
establecidas  en las bases. Entre las condiciones figura la de estar
al corriente de pago de deudas (tributos, tasas, multas...) con las
haciendas municipal y metropolitana.

tantos números como pisos se adjudiquen. Además, se establecerá una
lista de espera a la que se recurrirá en el caso de que la persona o uni-
dad familiar adjudicataria inicial renuncie a la vivienda, o incumpla algu-
na condición. Para la elección de los inmuebles sorteados se ha estable-
cido que, entre las agraciadas, tendrán prioridad las unidades familiares
con un mayor número de miembros, de manera que puedan escoger la
vivienda que se adapte mejor a sus necesidades. Con este criterio, se
pretende que a los pisos más grandes puedan optar, sobre todo, las fa-
milias con un mayor número de integrantes. A igual número de integran-
tes, el orden de extracción establecerá la prioridad.

En el sorteo serán incluídas las solicitudes admitidas para optar a
la compra-venta de viviendas de régimen general o a precio concertado y
para alquiler. Ha habido solicitudes que han sido rechazadas por no cum-
plir alguno de los requisitos incluidos en las bases de adjudicación (tiem-
po de empadronamiento insuficiente, falta de documentación, ingresos
de 2006 o de 2007 insuficientes o superiores a los marcados, presenta-
ción de solicitud realizada fuera de plazo, edad —en el caso de los pisos
de alquiler, sólo para jóvenes—, renuncia del solicitante, el número de
integrantes de la unidad familiar o ser titular en pleno dominio o de un
derecho real de uso sobre otra vivienda). 

También se han presentado solicitudes de personas que necesitan
un piso adaptado. Cabe recordar que las bases de adjudicación estable-
cen una reserva de un 3 por ciento de viviendas para personas que ten-
gan disminuida su movilidad, lo que se acredita, de acuerdo con las bases
mencionadas, mediante una resolución de calificación  de la disminución
acreditativa de la movilidad reducida otorgada por el Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat y con el certifica-
do de necesidad de vivienda adaptada. Algunas de las personas o unida-
des familiares que han presentado solicitud para vivienda de régimen ge-
neral también lo  han hecho para optar a una vivienda adaptada de precio
concertado.

Las personas y/o unidades familiares cuya solicitud sea beneficia-
da en el sorteo recibirán una notificación oficial tras la realización del
sorteo en la que se les explicarán los pasos a seguir, como la recopila-
ción de la documentación a presentar o las gestiones a realizar con las
entidades bancarias.

Plan municipal de vivienda
El sorteo y posterior adjudicación de los pisos de las siete promo-

ciones mencionadas culminará la primera fase del Plan municipal de
vivienda 2007-2012, que el Ayuntamiento impulsó hace dieciocho
meses, dirigido en especial a los colectivos que pueden tener más difi-
cultades en el acceso a un piso, como pueden ser los jóvenes, la gente
mayor y las familias que no son propietarias, que podrán tener a su dis-
posición una amplia oferta residencial, en su ciudad y a un precio infe-
rior al del mercado libre. 

El Plan Municipal de Vivienda prevé la construcción de unas 800
viviendas de alquiler y venta, una cifra que puede incrementarse con
las Areas Residenciales Estratégicas de Can Cervera y Montesa (ver re-
cuadro superior). 
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gimen de venta

gimen de alquiler

Las Áreas Residenciales 
Estratégicas (ARE) generarán 
más vivienda de promoción pública

Las Áreas Residenciales Estratégicas de Montesa y Can Cer -
vera generarán más vivienda de promoción pública. El Ayunta -
miento y la Generalitat de Catalunya han delimitado estas dos
zonas de crecimiento urbano de Esplugues, en las que durante los
próximos años se construirán 3.589 nuevas viviendas, de las cuales
la mitad serán de tipología protegida. En Montesa se construirán
1.115 viviendas públicas y 1.114 de promoción pública en 11,03 hec-
táreas de terreno, mientras que en Can Cervera habrá 680 pisos
públicos y otros tantos de promoción pública, en 21,63 hectáreas.
Se prevé que también haya equipamientos y edificios de oficinas y
actividad económica.

Las ARE son sectores que se urbanizarán (94 en toda Ca -
talunya) en zonas bien comunicadas, dotadas de los servicios nece-
sarios, con una calidad urbanística garantizada y con la mitad de su
parque de viviendas de carácter público. La Generalitat aprobó ini-
cialmente la delimitación de estas áreas durante este mes de octu-
bre y realizará la aprobación definitiva durante el mes de marzo de
2009. El Ayuntamiento espera que, en un futuro, se pueda delimitar
una tercera Área Residencial Estratégica, que estaría vinculada al
proceso de soterramiento de la autopista B23 a su paso por nues-
tro municipio.

C/ Verge Guadalupe 30 pisos

C/ Manuel de Falla 28 pisos

Av. Isidre Martí 16 pisos

C/ Gaspar Fábregas 20 pisos

el pont  169 dia 22:Maquetación 1  24/10/2008  09:33  Página 5



VIA PÚBLICA

EL PONT D’ESPLUGUES|
169 | novembre de 2008

7

El nuevo vestíbulo y la segunda boca de
acceso de la estación de metro de la L5 de Can
Vidalet entrarán en servicio la primavera de
2010, según ha hecho público el Departamento
de Po lítica Territorial y Obras Públicas de la
Gene ra litat. Las obras, que han comenzado en
su fase previa del desvío de los servicios de ca-
bleado y tuberías afectados, también prevén la
prolongación de los andenes y la mejora de los
accesos, con la instalación de tres ascensores.

La estación contará con un nuevo vestí-
bulo de unos 300 m2, independiente del actual,
en el cruce de las calles Menta, Hierbabuena y

La estación de metro de la L5
estará reformada en 2010
El nuevo vestíbulo de Can Vidalet será tres veces más
grande que el actual y dispondrá de tres ascensores

Maladeta. La estación dispondrá de una boca
de acceso al nuevo vestíbulo desde la calle
Mala deta, con escaleras y un ascensor. El pro-
yecto incluye la prolongación de los andenes
existentes para dar servicio al nuevo vestíbulo.
Así, la estación contará con dos salidas a nivel
de andenes: la actual, en dirección a la calle
Hortènsia, y otra prevista hacia la calle Mala-
deta, de manera que se facilitarán los movi-
mientos de los viajeros.

La obra supone la culminación a años de
reivindicación del Ayuntamiento y del vecinda-
rio, para quienes era imprescindible la aplica-
ción de estos cambios para mejorar la accesi-
bilidad y la seguridad de la estación.

Tres ascensores nuevos
Además del ascensor que comunicará el

vestíbulo con el nuevo acceso de la calle Ma la -
deta, se instalarán otros dos para permitir ac-
ceder desde los andenes hasta el vestíbulo
nuevo. De esta manera, la estación de la L5
quedará completamente adaptada a personas
con movilidad reducida. 

La estación contará con un nuevo acceso y
con tres ascensores que la harán totalmente ac-
cesible a las personas con movilidad reducida

Los andenes serán
prolongados para 
facilitar salidas hacia 
la actual boca de la calle
Hortènsia y la nueva 
de la calle Maladeta

Contenedores
soterrados en la rambla
Verge de la Mercè 

La rambla Verge de la Mercè, en
Can Vidalet, será la primera vía
pública que estrenará contenedores
de residuos bajo tierra. En octubre
han comenzado las trabajos para
soterrar los grupos de contenedores
situados a la altura de los números
10 y 32 de la rambla. Los nuevos tipos
de contenedores supondrán una
mejora estética y la supresión de
barreras arquitectónicas, ya que
ocupan menor espacio. Además,
tienen más capacidad (4.000 litros
frente a 3.200 de los convencionales)
y suponen un manejo más fácil para
el vecindario. La voluntad del
Ayuntamiento es instalar este tipo de
contenedores en otros puntos del
municipio, así como en todas las
nuevas zonas que se urbanicen.

Finaliza la reforma de
los taludes en el parque
dels Torrents

Las obras que han servido para
estabilizar y embellecer los taludes
del parque dels Torrents ubicados en
el lado correspondiente al barrio de
Can Clota han finalizado. Estos
trabajos han sido cofinanciados por
los fondos europeos FEDER.
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La utilització, cada cop més freqüent, de la deixalleria mòbil 
— l’any passat es va multiplicar el seu ús per quatre a causa de l’aug-
ment del servei— no ens ha de fer oblidar l’existència de la Deixalleria
de la Fontsanta (al carrer Àngel Guimerà, cantonada avinguda del Baix
Llobregat), que ofereix el servei de recollida de residus a particulars, pe-
tits comerciants i industrials tant d’Esplugues com de Sant Joan Despí.

Les dades demostren la incidència que té la deixalleria fixa dins
de la recollida selectiva de residus al municipi. Els últims quatre anys
aquest servei l’han utilitzat prop de 40.000 persones usuàries. La ciuta-
dania d’Esplugues hi ha dipositat en aquest mateix període unes 6.000
tones. L’any passat, el volum de deixalles que es van lliurar al dipòsit de
la Fontsanta va representar prop d’un 40% del conjunt de residus reco-
llits de forma selectiva al municipi.

Deixalleria de la
Fontsanta, un lloc 
on portar els residus
més molestos

Des de la seva entrada en funcionament, la Deixalleria ha esdevin-
gut el lloc perfecte per deslliurar-se dels residus molestos a casa, les
característiques dels quals desaconsellen llençar-los als contenidors.
Tant poden ser electrodomèstics (rentadores, frigorífics, televisors...),
com mobiliari vell de casa, restes d’obres (runa, ferralla...), pneumàtics,
bateries, piles, radiografies o sabates, entre d’altres residus.

El dipòsit, que funciona de dilluns a divendres en horaris de matí
(de 10 a 14 hores) i tarda (de 16 a 19) i els dissabtes al matí (de 9 a 14), és
gratuït per a les persones particulars. A més, els usuaris habituals tenen
dret a descomptes en el rebut de l’aigua en funció de les vegades que
utilitzin el servei. 

El veïnat d’Esplugues hi ha portat unes
6.000 tones en els últims quatre anys

Es troba al final del carrer Àngel Guimerà, al barri del Gall

Alta participació a la
Passejada en Bicicleta de la
Setmana de la Mobilitat 2008 

La 5a Passejada en Bicicleta pel Baix Llobregat va aplegar el
diumenge 28 de setembre uns 1.300 participants de l’Hospitalet,
Esplugues, Sant Just, Sant Joan Despí, Cornellà, Sant Boi i Sant
Feliu. Les persones d’Esplugues es van afegir al pilot procedent de
l’Hospitalet des de la plaça Santa Magdalena. La marxa va ser un
dels actes de la 5a Setmana de la Mobilitat Sostenible, que va
comptar també amb actes pedagògics sobre l’ús de vehicles no
contaminants i lúdics, com una gimcana ciclista d’escolars.

El transport públic guanya
quota al cotxe privat 
a la regió metropolitana 

L’última enquesta de mobilitat en dia feiner realitzada a la
regió metropolitana constata que hi ha una tendència a l’alça en la
utilització del transport públic (un 2,5% més que l’any anterior) en
detriment del cotxe privat (un 8,7% menys). L’enquesta també diu
que el tramvia és el mitjà més ben valorat, amb una nota de 7,7
sobre 10 punts. Se’n destaquen la comoditat, el baix impacte am-
biental i la fiabilitat.

Moció per adquirir vaixelles
reutilitzables per als actes
festius de caire gastronòmic

El Ple municipal va aprovar per unanimitat una moció pre-
sentada per ERC demanant que l’Ajuntament compri una vaixella
reutilitzable perquè doni servei als diversos àpats populars o pri-
vats d’entitats que s’organitzen a Esplugues. D’aquesta manera,
deixarien de fer-se servir els plats, gots i coberts de plàstic, que
generen un volum considerable de deixalles no reutilitzades.
L’acord diu que en el termini de cinc mesos  s’elaborarà un plec de
condicions per oferir a les entitats d’Esplugues el servei de vaixella
reutilitzable.
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Más de 250 actividades y talleres
para completar la formación escolar

El Ayuntamiento de Esplugues ha incre-
mentado este curso escolar de forma notable
el número de actividades educativas comple-
mentarias que ofrece a todos los centros es-
colares de la ciudad para que su alumnado
complete los conocimientos que adquiere con
la educación reglada. Este cur so, el Programa
de actividades educativas complementarias
(PAEC) recoge 266 propuestas, un centenar
más que el año pasado.

El PAEC, un instrumento que refleja la
voluntad municipal de colaborar con los cen-
tros educativos en la formación integral de la
ciudadanía, tiene como destinatarios a todos
los centros docentes de Esplugues, públicos,
concertados y privados, desde guarderías
has ta la Escuela de Adultos.

Se trata de actividades y talleres, dirigi-
dos por monitores y profesionales especiali-
zados, que permiten al alumnado adquirir
nue vos conocimientos, más allá de las mate-
rias pedagógicas, y aprender valores sobre te -

El Ayuntamiento ha realizado este curso más de cien propuestas nuevas
dirigidas al alumnado de todos los centros educativos de la ciudad

La alcaldesa, Pilar Díaz, y el concejal de Educación, Juan Antonio Fernández,
presentaron el PAEC 2008-2009 a los representantes de la comunidad educativa

mas como el respeto al medio ambiente, la
igual dad de género, la diversidad, el consumo
o la salud, necesarios para la formación so-
cial y cívica de las personas.

El temario del PAEC ha ido creciendo
con los años con la incorporación de nuevos
ámbitos, debido al interés municipal por di-
versificar la oferta y a la confianza demostra-
da por el profesorado. Así, este curso se han
incorporados tres nuevos ámbitos (Ju ventud,
Comercio y Solidaridad y Cooperación) a la de-
cena que ya formaban parte del programa el
curso anterior.

Consultas en la web municipal
Cada centro docente puede escoger las

actividades que quiere llevar a cabo durante
el curso. La consulta de las propuestas y las
solicitudes se pueden efectuar a través de la
web municipal (www.esplugues.cat), que este
año incorpora un buscador, de acceso restrin-
gido.   

Desde evitar la anorexia
hasta conocer 
los derechos humanos 

El abanico de actividades incluidas
en el PAEC es cada vez más amplio y di-
versificado. Este curso se distribuyen en
13 grandes ámbitos, de los que ofrecemos
algunos ejemplos:
• Actividades deportivas. Incluye talleres
de habilidades con bicicleta, de canoa y de
iniciación a la espeleología, entre otros.
• Comercio. Se tratará del comercio justo
y el consumo responsable.
• Consumo. Abarca temas como la ano-
rexia, los pírcings o la publicidad engaño-
sa en los medios de comunicación.
• Cultura. Conocer la Escuela Municipal
de Cerámica y visitar la Biblioteca Pare
Miquel, entre otras.
• Diversidad ciudadana. Juegos o cuen-
tos para conocer otras culturas.
• Educación. Conocimiento de nuestros
parques naturales.
• Igualdad de género. Incluye prevención
de violencia machista y el sexismo en la
publicidad.
• Juventud. Recoge hasta 92 actividades,
entre ellas cómo buscar trabajo, la aven-
tura de buscar piso o reflexionar sobre el
tabaco y el alcohol.
• Medio ambiente. Abarca un amplísimo
abanico para conocer la vegetación,
Collserola o un juego de la oca de movili-
dad sostenible, entre otros temas.
• Patrimonio y museos. Activi dades para
conocer el mundo de la cerámica, así
como el Museu de Can Tinturé y la
Fàbrica Pujol i Bausis.
• Salud. Almuerzo saludable o dejar de
fumar, entre las propuestas.
• Seguridad y convivencia. Incluye educa-
ción viaria y sobre la tenencia de anima-
les de compañía.
• Solidaridad y cooperación. Se enseñan
los derechos humanos.

el pont  169 dia 22:Maquetación 1  24/10/2008  09:33  Página 11



SERVEIS

| EL PONT D’ESPLUGUES
169 | novembre de 2008

12

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
•Impost sobre activitats econòmiques
Del 4  de setembre  al 4 de novembre  de 2008 

DOMICILIACIONS: si voleu estalviar-vos temps i desplaçaments inne-
cessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon gratuït 900 502
739. També podeu enviar un fax al 93 411 78 52 o enviar un correu elec-
trònic a orgt.esplugues@diba.cat o directament al web www.esplu-
gues.cat (domiciliacions)

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

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

LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRAMENT:
• Totes les entitats bancàries col·laboradores següents: Caixa
d’Estalvis de Catalunya // “La Caixa”-Servicaixa // Caixa d’Estalvis
Laietana // Caixa d’Estalvis de Manlleu // Caixa d’Estalvis de Manresa//
Banesto // Caixa Tarragona // Caixa Penedès // Caixa de Terrassa //
Banc de Sabadell // Banco Popular  // Banco de Santander //  BBVA //
Caja de Madrid //  Cajamar // Caixa Sabadell

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

L’AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES INFORMA

Todos los matrimonios que cumplan 50 años de casados desde
el 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2008 y deseen partici-
par en el homenaje que prepara el Ayuntamiento a las parejas
que hayan cumplido 50 años de vida en común, deben presentar
una instancia en la que conste el nombre de los dos integrantes
de la pareja, un teléfono de contacto y una fotocopia del libro de
familia en el que conste la fecha en la que contrajeron matrimo-
nio.

El plazo de presentación de esta instancia es hasta el 14 de no-
viembre de 2008, en cualquiera de los puntos de registro munici-
pal (casa consistorial, edificio Molí de Can Vidalet y dependencias
de la Policía Local).

Tots els matrimonis que facin 50 anys de casats des de l’1 de
juliol de 2008 fins al 31 de desembre de 2008 i vulguin participar a
l’homenatge que prepara l’Ajuntament a les parelles que hagin fet
50 anys de vida en comú, han de presentar una instància on consti
el nom dels dos integrants de la parella, un telèfon de contacte i
una fotocòpia del llibre de família on aparegui la data en què van
contraure matrimoni.

El termini de presentació de la instància és el 14 de novem-
bre de 2008, a qualsevol dels punts de registre municipal (casa
consistorial, edifici Molí de Can Vidalet i dependències  de la
Policia Local).
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L’Ajuntament cedeix 
un terreny per a la
construcció d’un
ambulatori a Can Clota 

L’Ajuntament ha aprovat la
cessió a la Generalitat d’un terreny
ubicat al carrer Lleialtat, al costat de
la plaça del Taxi (barri de Can Clota),
per a la construcció d’un ambulatori,
el tercer de la nostra ciutat. Amb
aquest equipament, l’objectiu és
millorar l’assistència primària a
Esplugues. La seva construcció, els
terminis de la qual no estan fixats,
permetrà descongestionar els
ambulatoris de la Bòbila i de Lluís
Millet.

El CAP de Can Vidalet
estrena un nuevo
modelo de gestión

El centro de atención primaria
(CAP) Can Vidalet es uno de los diez
de Catalunya en los que el Institut
Català de Salut (ICS) ha empezado a
probar un nuevo modelo de
autonomía en la gestión. La
intención es que estos ambulatorios
no dependan tanto del ICS para la
toma de decisiones asistenciales,
organizativas, económicas y de
gestión de personal, con el objetivo
de atender mejor las necesidades de
sus usuarios. El primer paso será la
elaboración de un plan funcional.

Recomendación a 
los mayores de 60
años de vacunarse
contra la gripe

Todas las personas mayores de
60 años de Esplugues han recibido
una carta de la alcaldesa, Pilar Díaz,
en la que se les reccuerda la
conveniencia de vacunarse contra la
gripe. La misiva señala que la
prevención de la gripe “mejora el
nivel de salud de la comunidad y la
calidad de vida de las personas
vulnerables, especialmente de la
gente mayor”. La vacunación se
aplica en los ambulatorios de
atención primaria. 

Una reivindicació de qualsevol comuni-
tat és tenir una farmàcia a prop. El delegat
del Col·legi de Farmacèutics de Barce lona a
Es plugues, Francesc Jené, considera que els
13 establiments farmacèutics existents a la
ciutat —un per cada 3.600 habitants— “estan
molt ben distribuïts per tota la població; 
és més, tenim fama a Es plu gues de tenir una
bona distribució”. Com es pot apreciar al
plànol, sis farmàcies es troben ubicades al
con tinu urbà que formen els barris Centre,
la Plana i el Gall, quatre més a Can Vidalet,
una a Can Clota i dues donen servei als ba-
rris de muntanya.

En declaracions a EL PONT, Jené, titu-
lar d’una de les farmàcies més cèntriques de
la ciutat, afirma que els establiments farma-
cèutics han evolucionat molt a les últimes

Una farmàcia per cada
3.600 habitants
Esplugues compta amb 13 establiments
farmacèutics distribuïts per tota la població

dècades. “Ara tenim molts medicaments ja
fabricats, i inicialment tot ho fèiem aquí”, ex-
plica gràficament. Ara, el que en l’argot far-
macèutic s’anomenen fórmules magistrals
(composicions prescrites pels metges que
fabriquen els farmacèutics) han quedat re-
duïdes pràcticament a tractaments derma-
tològics.

Respecte als serveis que ofereixen les
farmàcies d’avui dia, a més de la dispensació
dels medicaments, una de les funcions prin-
cipals és l’atenció a l’usuari amb temes com
les picadures de mosquit tigre, consells per
de-ixar de fumar o recomanacions de salut
pública per prevenir malalties com la sida. A
més, també posen a l’abast de la ciutadania
mitjans per controlar la pressió sanguínia, el
pes i els nivells de sucre o colesterol.

13

1

5

6

11

10

3

8

7
9

12

4
2

1. BARBÉ. C/ Glicines, 23
2. GIMENO. C/ Rovellat, 41-47
3. JENÉ. C/ Àngel Guimerà, 9
4. JENÉ DOMÈNECH. C/ Mestre Joan Corrales, 10
5. PICORNELL. C/ Verge de la Mercè, 42
6. ROCA. C/ Pere Pelegrí, 26
7. SANS. C/ Àngel Guimerà, 130
8. SARROCA. C/ Nord, 64, local 6
9. SERRA. C/ Isidre Martí, 40
10. TOMÁS. C/ La Pau, 1
11. VENTURA. C/ Molí, 22
12. VILAMALA. C/ Sant Salvador, 23
13. TALÓN. C/ Santa Rosa, 5

LES FARMÀCIES
D’ESPLUGUES
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L’alcaldessa va llegir una
declaració institucional
sumant-se a la petició
d’anul·lació del judici 
a l’expresident català

L’alcaldessa i els portaveus de PSC, CiU, ICV i ERC, durant l’ofrena floral

Per cinquè any consecutiu, l’Ajunta -
ment d’Esplugues va organitzar un acte 
d’homenatge a Lluís Com panys, qui fou pre-
sident de la Generalitat de 1933 a 1940, any
en què va morir afussellat al Castell de
Montjuïc de Barcelona. L’acte, celebrat al
parc Onze de Setembre el 15 d’octubre, data
del 68è aniversari de la seva mort, va con-
sistir en una ofrena floral a càrrec de dife-
rents partits (PSC, ICV, CiU i ERC) davant la
placa commemorativa a Companys. Els re-
gidors del PP també van ser presents  a 
l’homenatge, entre el públic.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va llegir una
declaració institucional en què es manifes-
tava que “aquest és un acte de justícia, per-

què avui, ara més que mai, reivindiquem la
necessitat de restituir l’honor, la dignitat i
la memòria de totes aquelles persones que
van ser víctimes de la intolerància i d’una
guerra fratricida”.

Suport a la petició d’anul·lació
del judici

En uns moments en què la classe po-
lítica catalana i estatal debaten sobre la pe-
tició d’anul·lar el judici que va condemnar a
mort l’expresident català durant els inicis
del franquisme, la declaració municipal va
deixar palès que “ens sumem a la resolució
del Parlament de Catalunya que insta el
Govern de Catalunya a emprendre totes les
actuacions jurídiques i polítiques perti-
nents per a l’anul·lació del judici”.

L'acte va estar amenitzat per un trio
de corda de l'Escola de Música d'Esplugues
que van tocar El Rossinyol i Els Segadors,
himne que van cantar les persones assis-
tents. 

Emotiu acte d’homenatge
a l’expresident 
Lluís Companys
L’Ajuntament va recordar la figura de Companys
en el 68è aniversari del seu afusellament

Intensa activitat a la
Bòbila al voltant de 
la novel·la negra

La Biblioteca La Bòbila va
encetar a l’octubre un cicle sobre la
novel·la negra i policíaca titolat Sota
el signe de Sherlock Holmes. El
mític detectiu va ser objecte el 23
d’octubre d’una xerrada del crític
literari i expert holmesià Carlos
Pujol, i durant el novembre tindrà
lloc una exposició i la projecció de
diversos films. A banda, les activitats
a la biblioteca van començar el 8
d’octubre amb la presentació del
llibre Tots els camins porten a
Romania, de Ramon Usall, obra
guanyadora del Premi de Novel·la
Curta Manuel Cerqueda i Escaler
d’Andorra. L’escriptor colombià
Mario Mendoza (a la foto), autor de
Satanàs i El viaje del loco Tafur, va
protagonitzar una trobada amb
lectors el 15 d’octubre.

L’espluguenc José Mª
Giménez Ramos guanya
un premi literari a Onda

L’espluguenc José María
Giménez Ramos va ser el guanyador
del millor treball en vers del quart
Certamen Literario de Onda,
convocat per l’Ateneo Cultural y
Mercantil d’aquesta localitat de la
província de Castelló. Giménez
Ramos es va presentar amb
Llevantines, un poemari en valencià,
la seva llengua materna, compost
per una vintena de poemes.

L’escriptor Mario Mendoza
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El poeta Joan Margarit, recent ‘Premio Nacional de Poesía’,
va llegir uns versos inspirats en la Guerra Civil i en la postguerra

Esplugues i Sant Just
recorden el bombardeig
del 8 d’octubre de 1938

Els ajuntaments d’Esplugues i de Sant
Just Desvern van organitzar el 8 d’octubre pas-
sat un acte commemoratiu de record del bom-
bardeig que els dos municipis van patir la nit del
8 al 9 d’octubre de 1938, en plena Guerra Civil,
quan les tropes franquistes assetjaven les roda-
lies de Barcelona. Segons testimonis de l’èpo-
ca, recollits per exemple en el diari personal  de
Pere Brull,  aquella nit van caure a Esplugues
27 bombes, “gairebé totes a muntanya” segons
es pot llegir en un extracte de l’esmentat diari
inclòs en una exposició que l’Ajuntament de
Sant Just, amb la col·laboració d’altres institu-
cions, com l’Arxiu d’Esplugues, va inaugurar du-
rant aquell acte. Mentre que al nostre municipi
els efectes del bombardeig van ser mínims, a
Sant Just va provocar l’ensorrament d’algunes
cases i ferides a algunes persones. Per sort, no
hi va haver víctimes mortals. 

Setanta anys després, els dos municipis
van voler recordar aquesta efemèride, per “llui-
tar contra l’oblit d’uns fets que formen part de
la nostra petita i gran història local. Volem que
les generacions que ho van viure tinguin enca-
ra, abans no sigui massa tard, ocasió de passar

el relleu del seu record” van explicar l’alcalde
de Sant Just, Josep Perpinyà, i l’alcaldessa
d’Esplugues, Pilar Díaz, a la carta de presenta-
ció de l’acte.

Veïns i veïnes de les dues poblacions, al-
guns dels quals van ser testimonis directes del
bombardeig, i representants d’entitats locals
van assistir a l’acte, celebrat al Centre Cultural
Joan Maragall de Sant Just. En la seva interven-
ció, l’alcaldessa d’Esplugues  va explicar que
“aquest record ens ha de fer reflexionar sobre
les guerres en general i entendre que la pobla-
ció n’és la principal víctima”. Pilar Díaz, que és
néta d’un afusellat a la Guerra Civil, va insistir
en la importància que les administracions “tre-
ballem per la pau, en un món on  el diàleg i l’en-
tesa han de tenir més força que l’enfrontament
i les bombes”.

L’acte va comptar amb la presència del
poeta Joan Margarit, que va llegir alguns versos
seus inspirats en vivències i episodis del final
de la Guerra Civil i de la postguerra. Margarit va
ser un dels protagonistes de la vetllada, perquè
just el dia anterior havia estat guardonat amb el
Premio Nacional de Poesía. 

Al municipi hi van caure 27 bombes, però no van
provocar cap víctima mortal 

Suport a la declaració
municipalista per un
millor finançament local

El Ple municipal va aprovar el
15 d’octubre passat una moció en
què dóna suport a la declaració de la
Comissió Municipalista de Catalunya
sobre el finançament local aprovada
per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya. Aquesta
declaració demana la millora del
finançament dels ens locals i dóna
suport al Govern de la Generalitat  i
les forces amb representació
parlamentària en la negociació amb
el govern espanyol pel nou
finançament de Catalunya i demana
que, una vegada aprovat el model de
finançament autonòmic, es creï una
comissió mixta per tractar el
finançament dels ens locals.La
moció va ser presentada pels grups
del PSC, PPC, ICV i ERC. CiU també li
va donar suport.

Moció sobre la
integració de l’alumnat
amb necessitats
educatives específiques

El Ple municipal va rebutjar la
moció del grup municipal d’ICV sobre
la integració de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques.
PPC, ICV, CiU i ERC hi van votar a
favor i el PSC en contra. 

L’Observatori de 
les dones als mitjans 
de comunicació es
converteix en associació

L’Observatori, que va nèixer l’any
2000 per iniciativa de cinc ajun-
taments, entre ells el d’Esplugues, per
dinamitzar el debat públic sobre el
paper dels mitjans de comunicació en
la superació dels arquetips de gènere,
s’ha constituït en associació, cosa que
li dóna personalitat jurídica pròpia i el
faculta per continuar amb la seva
tasca contra la discriminació de
gènere. Actualment, l’Observatori
l’integren 23 municipis. 

VIDA CIUTADANA

el pont  169 dia 22:Maquetación 1  24/10/2008  09:35  Página 15



SERVEIS

| EL PONT D’ESPLUGUES
169 | novembre de 2008

16

BORSA 
DE TREBALL

Ref. 683. Noia de 29 anys busca feina en el sector de l’hostaleria o
com a dependenta de comerç. Parla castellà i català. Té experiència
en ambdues feines.
Ref. 684. Paleta amb experiència s’ofereix per fer obres de paleta en
general.
Ref. 685 . Titulat en grau mig en explotació de sistemes informàtics
cerca feina com a tècnic informàtic.
Ref. 686. Dona de 57 anys amb experiència s’ofereix per tenir cura de
persones grans. Pot aportar referències i té disponibilitat horària
total, incloses nits i caps de setmana.
Ref. 687. Noia de 16 anys busca feina com a dependenta o cangur.
Ref. 688. Senyor prejubilat de 64 anys s’ofereix a particulars per fer
de xòfer, vigilant, porter, etc.
Ref. 689. Home de 31 anys busca feina de reposador de mercaderia,
neteja, peó, xofer o jardiner. Té experiència en totes aquestes feines.
Ref. 690. Senyora de 47 anys s’ofereix per tenir cura de persones
grans i fer neteges. Té formació d’auxiliar d’infermeria i primers au-
xilis.
Ref. 691. Home de 41 anys s’ofereix per fer feines de mosso de ma-
gatzem, conductor, carretoner, peó o electricista.
Ref. 692 Home de 30 anys amb experiència, busca feina com a aju-
dant de cuina (experiència 1 any i mig), neteja industrial (4 mesos),
mosso de magatzem (6 mesos) o vigilant de seguretat ( 1 anys i mig).
Ref. 693 Pensionista de 62 anys s’ofereix per treballar com a vigilant
en empreses o en magatzem o fer gestions pel carrer, cobraments,
etc., com a persona de confiança, als matins fins a les 14 h.
Ref. 694.Veïna d’Esplugues de 28 anys responsable, busca feina de
neteja en domicilis particulars o cuidant persones grans. Té expe-
riència i bones referències.
Ref. 695. Sra. de 49 anys busca feina com a manipuladora en fàbrica.

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

Cooperació (reunió del 2 d’octubre)
Es comenta el programa de la 13a Fira de Santa Llúcia

Solidària (dissabte 13 de desembre, rambla Verge de la Mercè) sota
el títol La fam al món i que inclourà un concert de José An to nio
Labordeta. S’informa que a l’oferta d’activitats educatives comple-
mentàries als centres docents s’han inclòs aquest curs cinc activi-
tats de solidaritat i cooperació. La Comissió de Soli da ritat La Mallola
i la Parròquia Sant Antoni-Ayllu expliquen les se ves brigades a
Nicaragua i El Salvador. S’aprova destinar 4.000 euros del fons d’e-
mergències per ajudar les zones d’Haití i Cuba castigades aquest
estiu pels huracans.

CONSELLS 
MUNICIPALS

PARTICIPACIÓ

el pont  169 dia 22:Maquetación 1  24/10/2008  09:35  Página 16



VIDA CIUTADANA

EL PONT D’ESPLUGUES|
169 | novembre de 2008

17

El Ayuntamiento de Esplugues implan-
tará una figura innovadora en Catalunya por
lo que respecta a la seguridad en los centros
educativos: el agente de prevención en há -
bitos de riesgo, o agente tutor. Se trata de
una figura que se personalizará en un policía
local que tendrá una presencia frecuente en
las escuelas e institutos de la ciudad para
que el alumnado y la comunidad educativa
tengan en él un recurso más para la preven-
ción y resolución de conflictos.

Así, el agente tutor colaborará, ofre-
ciendo información y apoyo como profesional
de la seguridad, con los servicios de media-
ción que tienen constituidos los centros es-
colares de Esplugues para resolver situacio-
nes de conflicto entre el alumnado, o entre
el alumnado y el profesorado. Ade más, tam-
bién podrá desarrollar charlas informativas
y programas preventivos.

Pero la figura del Agente Tutor —uno
de los principales proyectos recogidos en el
Plan de Seguridad y Convivencia Ciuda -
dana— irá más allá de la presencia de un po-
licía en los centros, ya que detrás habrá un

El agente tutor velará por la
prevención en las escuelas
El Ayuntamiento impulsa esta figura, que es
innovadora en Catalunya

equipo de apoyo constituido por profesiona-
les de diferentes departamentos municipa-
les, como Servicios So ciales, Juventud o
Educa ción, lo que permitirá darle un enfoque
más amplio al posible conflicto. El agente
también estará a disposición de esplais, ca-
sals y el Espai Jove Remolí.

También a través de web o SMS
Para garantizar la intimidad, o incluso

el anonimato, cualquier miembro de la co-
munidad educativa también podrá dirigirse
al agente tutor a través de un buzón que se
instalará en todos los centros educativos o
mediante correo electrónico (agentutor@
esplugues.cat). Asi mismo, también se podrá
acceder a él a través de las páginas web del
Ayun tamiento y de los centros educativos que
incorporen su banner, o enviando un SMS al
número 670 998 890.

En una primera fase, el Agente Tutor se
implantará en los institutos públicos y con-
certados. Posteriormente, y de forma pro-
gresiva, la figura llegará al resto de centros
educativos. 

Facilidades para dar 
de baja los vehículos     

El Ayuntamiento ha contratado
un nuevo servicio que permitirá
acelerar la retirada de los vehículos
fuera de uso presentes en las vías de
la ciudad. El servicio lo llevará a
cabo un gestor de residuos
homologado por la Generalitat, cuya
actuación servirá para dar de baja al
vehículo ante la Jefatura Provincial
de Tráfico. Desde el Consistorio se
hace un llamamiento a no
abandonar los vehículos en la calle
por el riesgo que pueden suponer
para los peatones, y se propone
como alternativa rellenar un
impreso en cualquier Punto de
Atención a la Ciudadanía de renuncia
a favor del Ayuntamiento.

Campaña de control
sobre la tenencia
responsable de perros

La Policía Local llevará a cabo
en noviembre una nueva edición de
la Operación Can, nombre que recibe
la periódica campaña de control
sobre la tenencia responsable de
perros. En coordinación con
vigilantes de parques, agentes
cívicas y personal municipal de
inspección, los agentes
comprobarán si los animales están
censados, llevan microchip y tarjeta
sanitaria, y son conducidos de forma
correcta por sus propietarios. 

L’Associació de Veïns
Districte I-Centre mostra
cartells d’Amnistia
Internacional

La recentment inaugurada seu
de l’Associació de Veïns Districte I
Cen  tre, al c. Àngel Guimerà, 43, ha
aco llit la mostra Bones notícies, d’Am -
nistia Inter na cional, un reconeixement
a les persones que han treballat per a
la resolució positiva de molts casos de
viola cions de drets humans i un
incentiu per seguir fent esforços en
aquesta línia. La inauguració, el 17
d’octubre, va comptar amb Carme
Genè, d’AI d’Esplugues.

La imagen de la
campaña que presenta
esta figura novedosa

el pont  169 dia 22:Maquetación 1  24/10/2008  09:35  Página 17



IM
AT

G
ER

EA
LI

TZ
AD

A 
P

ER
 D

AV
ID

 R
O

D
R

ÍG
U

EZ

ENTREVISTA

EL PONT D’ESPLUGUES|
169 | novembre de 2008

19

Avui és Esplugues. Ahir Mauritània. Abans d’ahir el Congo. Demà
pot ser qualsevol altre lloc del món. El fotoperiodista espluguenc Alfons
Rodríguez no para. Als seus 40 anys i en plena maduresa professional,
se’l pot considerar un dels millors en la seva disciplina, tot i que a ell no li
agraden aquestes etiquetes. Però contemplar només una de les milers
d’instantànies que ha captat des que s’hi dedica ja permet comprovar la
seva qualitat professional i humana i entendre l’alt grau d’implicació que
té en cada un dels reportatges, exposicions o llibres que ha realitzat.
Rodríguez acaba de publicar el llibre Wallata i Tichit: cor i ànima del de-
sert maurità i Catalunya de nord a sud, i en té tres més en perspectiva:
Congo, la eterna guerra, Fotografía de reportaje i el col·lectiu A terra.
• La vida es veu molt diferent a través del visor d’una càmera de fotos?

No es veu diferent però et permet mirar-la amb un altre prisma. La
càmera és un escut que fa que puguis compartir moments amb altres
persones que, sense ella, seria impossible poder-ho fer.  
• La teva professió t’ha permès entendre el món d’una altra manera?

Ha estat bàsica. La meva manera d’entendre i de valorar la realitat
és la que és gràcies a la meva feina. Poder viatjar i afrontar algunes situa-
cions que he pogut viure m’ha enriquit molt. Ha estat la meva autèntica
universitat. 
• Una imatge ho ensenya tot? O també són necessàries les paraules?

Si la imatge és sincera, pot ensenyar moltes coses. Però les parau-
les que la puguin acompanyar —per exemple en un llibre o una revista—
la poden complementar molt bé.
• Quina reacció provoca entre la gent la presència d’un fotògraf?

Depèn de l’actitud del fotògraf i de la situació. Si estàs en un entorn

Alfons Rodríguez : ”Fer fotos és molt
fàcil; fer-ne de bones és més difícil” 
El fotoperiodista espluguenc ha treballat per a algunes de les millors publicacions.
“La meva professió m’ha permès conèixer i entendre el  món d’una manera diferent”

complicat —una guerra, una crisi humanitària...— els fotografiats entenen
que tu tens uns valors i uns principis que van més enllà dels diners que
pots fer amb la teva feina i difícilment es neguen a ser retratats. En canvi,
en situacions de més ‘felicitat’ és més fàcil trobar-t’hi gent reticent. 
• En quin context treballes més còmode? 

En tots. Una de les virtuts d’aquesta professió, per a mi, és la seva
diversitat. M’ofereix la possibilitat de viure moltes experiències diferents,
des d’estar  amb gent que està a punt de morir a fer-ho amb persones
milionàries. I no vull renunciar-hi a cap.
• De les moltes fotos que has fet, te’n quedes amb cap?

Tampoc. Em seria molt difícil. Això sí, si n’hagués d’escollir una,
seria un retrat. Pero no sabria dir-te quin.
• Costa fer una bona fotografia?

Jo crec que sí. Fer fotos és molt fàcil. Tothom en fa, algunes millors,
altres pitjors. Però fer una bona foto, que sigui sincera i que transmeti, és
molt difícil. Les millors fotos es fan abans de prémer l’obturador, perquè
tenen al darrere un treball de planificació i de preparació. També n’hi ha
en què intervé la sort: cal estar en el lloc just, en el moment adequat, i
disparar. Sembla fàcil, pero no ho és. 

“La càmera és un escut que m’ha
permès compartir moments amb
altres persones que, sense ella, 
hauria estat impossible fer-ho” 

Alfons Rodríguez, en un viatge recent al Vietnam, fotografiat pel seu fill David

Fotògraf i professor
universitari

Alfons Rodríguez és reporter
grà  fic independent des de 1996. Va ser
fun dador de l’European Geogràphic
So ciety i ara compagina la seva profes-
sió amb la docència: fa classes de fo-
toperiodisme a diverses escoles priva-
des i a la Universitat Politècnica de Ca -
ta lunya. “A l’alumnat, sobretot, mi ro
de donar-li les eines bàsiques per ser
fotoperiodistes i motivar-los perquè
treguin el poc o molt potencial profes-
sional que puguin tenir”, diu, alhora
que explica que, a diferència d’altres
fotògrafs, “no m’importa compartir
amb ells i elles els meus coneixe-
ments o la meva experiència”. 
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jovent assessorament personalitzat sobre informació laboral de forma
gratuïta. Durant el mes de novembre i desembre es realitzarà un treball
de camp per analitzar la situació laboral del jovent d’Esplugues i a partir
del gener s’iniciaran les assessories personalitzades. Aquesta iniciativa
reforçarà els serveis ocupacionals que ja presta l’Ajuntament.
• Tramitació de carnets. A partir de novembre es podran tramitar als dos
punts el carnet d’alberguista (individual, familiar, de grup...), així com el
d’estudiant i professor internacional.
• Més de 90 noves activitats educatives als centres de secundària. Durant
aquest curs escolar s’ofereixen 92 activitats als centres públics, privats i
concertats en àmbits com la dinamització juvenil, la formació i orientació
laboral, l’habitatge, la salut, l’associacionisme, la diversitat, el gènere, l’e-
ducació, la creació artística i les noves tecnologies.
• Aules d’estudi. L’Espai Jove Remolí ofereix durant tot l’any un servei
d’aules per estudiar sol o en grup. I de cara al gener ja s’estan preparant
les aules d’estudi nocturnes a les dues biblioteques de la ciutat.
• Serveis d’informació. Es poden fer consultes de tot tipus (sexualitat, ha-

La població juvenil d’Esplugues té al seu abast un conjunt de serveis
que inclouen des de l’oci fins a la formació. Aquest programa, que es de-
nomina Esplujove, renova i actualitza periòdicament el seu contingut  amb
la voluntat de voler acostar-se a la realitat juvenil d’Es plugues. L’oferta de
xerrades, tallers, activitats i altres serveis s’ha iniciat a l’octubre amb el
nou curs després de les vacances incorporant importants novetats, d’en-
tre les quals destaquen les apostes pels idiomes estrangers més dema-
nats i pels jocs virtuals més innovadors.

Les activitats adreçades a la joventut, la majoria de les quals tenen
com a seu el Casal Robert Brillas i l’Espai Jove Remolí, són les següents:
• Grups de conversa per millorar idiomes. Es creen quatre grups: anglès,
italià, francès i alemany, que tindran a la seva disposició a partir del 18 de
novembre professors natius (inscripcions a partir del 3 de novembre al
Punt Jove Robert Brillas). Aquesta activitat va adreçada a joves que ja do-
minen algun d’aquests idiomes i vol seguir practicant-lo per no perdre el
nivell (cal consultar la programació als punts joves).
• Assessoria laboral. Des del Casal de Cultura Robert Brillas s’oferirà al

Esplujove inicia el curs apos
idiomes i la informació juven
Noves activitats als centres educatius, aules d’estudi i assessories laborals esta

Un taller fet al Remolí el mes de juliol passat Punt d’informació jove a l’institut Joanot Martorell
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stant pels
enil de qualitat

bitatge, formació, accés al món laboral, viatges...), tant als punts d’infor-
mació juvenil d’ambdós equipaments —on hi ha ordinadors d’autoconsul-
ta— com als que s’instal·len un dia a la setmana a tres instituts públics de
la ciutat.
• Videojocs. Recentment s’han afegit al Remolí tres noves videoconsoles:
dues Playstation 3 i una Wiï.
• Oci i creació. A l’oferta habitual d’oci alternatiu de cada setmana al
Robert Brillas i al Remolí (concerts de grups locals, jam sessions, nits de
monòlegs, cicle de cinema, hip-hop, campionats de videoconsoles, jocs de
rol...), s’hi afegeix ‘Les Nits del Té’, un espai quinzenal al Robert Brillas
amb activitats diverses .
• Xerrades. Cada mes es realitza una xerrada o videofòrum al Robert
Brillas o al Remolí.
• Tallers trimestrals. Ja ha començat la programació de tallers joves d’oc-
tubre a desembre per només 15 euros: dansa del ventre, Bollywood, funky
i hip-hop, cuina per a emancipats, salsa... 

Per a més informació, consulteu L’AGENDA i www.esplujove.net. 

stan també entre les ofertes per al jovent

Les videoconsoles més
novedoses, també pre-
sents a l’Espai Jove Remolí

Enric Duran,
27 anys 
“Vinc a l’aula d’estudi de l’Espai
Jove Remolí. Estic estudiant
informàtica i aquí he trobat un
lloc que em permet
concentrar-me millor que a
casa. I, a més, em permet la
possibilitat d’accedir a
Internet”.

Elías, 17 anys 
“Suelo venir a la sala de
ordenadores de l’Espai Remolí
para chatear y navegar, y
hasta hace poco también para
hacer trabajos de un
programa de garantía social
que realicé. En casa no tengo
ordenador. A veces también
juego a la play”.

Emma Portabella,
34 anys 
“Participo als tallers de danses
de Bollywood i dansa del
ventre al Robert Brillas. A la
Festa Major vaig veure les
exhibicions que feien a la plaça
Catalunya i em van agradar. A
més, faig exercici i está molt
bé de preu.”

Juana Fátima
Muñoz, 31 anys 
“Me apunto a todo lo que
puedo. Ahora estoy haciendo
danza del vientre, Bollywood y
bisutería. En los cursillos
previos de verano veo lo que
hay y si me gusta y lo puedo
compaginar con el trabajo me
apunto.”

LA CIUTADANIA PARLA
Quina activitat t’agrada seguir 
de l’Esplujove i per què?
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Òscar Bosch: 
“Tenim la responsabilitat
que el públic vegi coses
que valguin la pena”

L’actor espluguenc Òscar Bosch, de 35
anys, va ser un dels tres protagonistes
d’Homes de Shakespeare, que la com-
panyia Dei Furbi, de la qual Bosch és un
dels fundadors, va representar el 26 de
setembre al Casal Robert Brillas.
• Un actor se sent diferent quan actua a
casa seva? Vull dir, més observat...

Observat, no, però sí em feia una
il·lusió especial, tot i que també una mica
de pena perquè en no tractar-se d’un tea-
tre pròpiament dit van haver-hi limita-
cions. Tot i així, m’ho vaig passar bé.
• Llavors, la imminent construcció de
l’Auditori deu ser, per a un espluguenc
que es dedica al teatre, com un somni
que es fa realitat...

Sí, la veritat és que ja tinc moltes ganes
de veure-ho.
• També has fet televisió (El cor de la ciu-
tat), però tots els actors dieu que us
agrada més el teatre...

Al teatre es gaudeix més, i a les sèries
de televisió hi ha menys temps per assa-
jar. Però en el fons és el mateix, només
has d’adaptar-te. A més, sortir a la televi-
sió et dóna possibilitats de fer teatre.
• Creus que la crisi econòmica ha arribat
o arribarà al teatre?

Hi ha qui diu que en època de crisi la
gent inverteix en art perquè no caduca.
Però no tinc clar que això passi al teatre.
De moment, no he notat que hagi baixat
el nombre d’espectadors, però és que
abans tampoc era gran cosa.
• Llavors, la salut del teatre és bona?

Vull pensar que sí. Els que ens dedi-
quem al teatre tenim la responsabilitat
que el públic vegi coses que valguin la
pena. Hem perdut molts espectadors per
culpa d’obres mediocres.

Hem de recuperar una certa funció ca-
tàrquica de fer reflexionar la gent.

Diversitat a la primera part
de la temporada teatral
Esplugues Entra en Escena
Pep Cruz, un dels grans protagonistes, amb ‘Còmica
vida’. El Casal Robert Brillas també ha acollit una visió
original de Shakespeare, una opereta i teatre infantil

La quarta temporada d’Esplugues En tra
en Escena (eeee!), el cicle que porta teatre pro-
fessional de qualitat a la ciutat a uns preus as-
sequibles, ha començat amb tres obres ben di-
ferents al Casal de Cultura: una visió original
de Shakespeare, una opereta plena de crims i
una obra sobre la teatralitat de la vida dirigida i
protagonitzada pel mediàtic Pep Cruz.

Aquesta última, Còmica vida, ha estat un
dels moments forts de la temporada, ja que el
públic va poder gaudir de la interpretació de
Pep Cruz —actor que dóna vida a l’inquietant
Monràs a la sèrie televisiva Vent delplà— en
un espectacle escrit per Joan Lluís Bozzo que
ironitza i reflexiona sobre el propi teatre.

Homes de Shakespeare, una mescla de
l’obra del dramaturg anglès i del teatre de
l’absurd obra de la companyia Dei Furbi (amb
l’espluguenc Òscar Bosch) i Ruddigore o la
nissaga maleïda, una opereta sobrenatural
plena d’amor, traïció i crims portada a escena
per la companyia Egos, han estat les altres
apostes de la primera part del cicle, junta-
ment amb tres espectacles infantils: Les tres
cabretes, L’Alè, en Hop, la Ca putxe ta... i el
llop? i El conte de la lletera.

La temporada, que s’estén fins a inicis
de 2009, comptarà al novembre amb un dels
altres plats forts: l’actuació del mentalista
Luis Pardo (vegeu L’AGENDA). 

La presència de Pep Cruz al Casal
de Cultura era molt esperada pel públic
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Titulars dels comerços participants al Concurs d’Aparadors de la Festa Major, res-
ponsables de la Unió de Botiguers i la regidora de Comerç, María Mena, durant l’acte 

La Unió de Botiguers 
i Comerciants organitzà 
el I Sopar de l’intercanvi

La Unió de Botiguers i Comerciants d’Es -
plugues continua treballant amb empenta i
il·lusió per impulsar el comerç local. I ho fa amb
iniciatives que demostren el seu compromís
amb els seus associats i amb el conjunt de la

És una nova iniciativa per millorar les perspectives
del comerç local d’Esplugues

taveus dels cinc grups polítics municipals  i el
president de l’Agrupació de Comerciants de
Catalunya, Jordi Vilaprinyó.

En el decurs de l’acte es van lliurar els
guardons corresponents al Concurs d’apara-

ciutadania. L’últim exemple el vàrem tenir fa po-
ques setmanes, amb la celebració del Sopar de
l’intercanvi, que va aplegar el 17 d’octubre un
centenar de persones a la Sala Joan Brillas de
L’Avenç. Els objectius eren ben diversos: refer-
mar la relació personal i professional entre les
persones que es dediquen al comerç a la nostra
ciutat; trobar punts en comú entre els establi-
ments que els permetin augmentar la qualitat
dels serveis que ofereixen i, en definitiva, millo-
rar com a col·lectiu. El Sopar, presidit per la
junta directiva de la UBCE, encapçalada pel seu
president —i secretari general de l’Agrupació
de Comerciants de Catalunya—, Emiliano Ma -
roto,  va comptar amb la presència de la regido-
ra de Comerç i Consum, María Mena, dels por-

Editada una completa
biografía del prestigioso
asesor de imagen 
Josep Pons

Una ilusión hecha realidad
(Ediciones A. Campañá) es el título de
la biografía que acaba de editarse
sobre la figura del conocido asesor de
imagen espluguense Josep Pons. El
libro, escrito por el periodista Miguel
Pérez-Quintanilla, recoge la vida y
obra de Josep Pons, que ha recibido
numerosos premios de peluquería y
de asesoría de imagen a lo largo de
su dilatada trayectoria, así como
imágenes y recortes de prensa. El
libro cuenta con saludos, entre otros,
del presidente de la Generalitat, José
Montilla, de la ministra de Defensa,
Carme Chacón, y de la alcaldesa de
Esplugues, Pilar Díaz.

Cursos del Pla de
transició al treball sobre
vendes i perruqueria

El Pla de Transició al Treball
(PTT), programa de formació
professional adreçat a joves de 16 a
21 anys que no han obtingut el títol de
graduat en ESO, ofereix dos cursos
d’octubre a juny: Vendes, oficina i
atenció al públic, i Imatge personal:
perruqueria i estètica. Aquests
cursos, que s’imparteixen a l’Escola
d’Adults d’Esplugues (carrer Cedres,
38) i inclouen 200 hores de pràctiques
en empresa, volen ser una
oportunitat per incorporar el jovent al
món del treball.

En el decurs del sopar 
va lliurar-se a ‘El Gripau
Blau’ el 1r premi del
Concurs d’Aparadors 
de la Festa Major

dors de la Festa Major, la contribució comercial
a les Festes de Sant Mateu. María Mena i Jordi
Vilaprinyó van lliurar els premis als tres primers
classificats —El Gripau Blau, Sofamobel i NB
Comunicacions, per aquest ordre— i un record
a la resta d’establiments que es van voler sumar
a la primera edició d’aquest certamen. 

La portada del libro
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Estudiantes y cooperantes

Siete alumnos del IES La Mallola colaboraron en verano en el censo de
alfabetización del municipio de Somoto (Nicaragua)

En una época en la que se discuten los valores que mueven a
la juventud, hay ejemplos que muestran que la solidaridad no cotiza
a la baja entre nuestros jóvenes. Cinco alumnas y dos alumnos del
instituto de educación secundaria (IES) La Mallola de Esplugues,
acompañados de la coordinadora de la Comissió de Solidaritat del
centro, Tina Me rino, estuvieron el pasado verano cerca de un mes
en Nicaragua, con la  misión de ayudar a una ONG local en la elabo-
ración del censo de alfabetización de la población de Somoto.

La Comissió de Solidaritat La Mallola lleva 15 años realizando
proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo, especial-
mente en Nicaragua. Periódicamente, y según la implicación del
alumnado, se organizan lo que denominan brigadas en verano “para
que actúen sobre el terreno y se sensibilicen acerca de las desi-
gualdades del planeta”, explica Tina Merino. La de este año ha sido
la quinta brigada que acude al país centroamericano, formada por
Adrià, Laia, Àlex, Isabel, Elisa, Xènia y Ariadna, siete estudiantes de
bachillerato de entre 17 y 20 años.

La tarea no era nada baladí, ya que del resultado del censo de-
pendía que el municipio fuera declarado libre de analfabetismo

según los criterios de la Unesco —como así ocurrió—, ni sencilla, ya
que requería de formación previa y consistía en guiar a voluntarios
locales para realizar el censo casa por casa. “Estuvimos tres días,
ya que había comunidades del municipio muy alejadas donde nos
quedábamos a dormir”, explica Adrià.

¿Qué lleva a estos jóvenes a abandonar varias semanas las co-
modidades del Primer Mundo y adentrarse en una realidad de ca-
rencias y dificultades? “Lo vi como un oportunidad para luchar con-
tra las injusticias”, relata Laia. En la misma línea de conciencia so-
cial, Álex señala incluso que “me matriculé en La Mallola pensando
en participar en algo de este tipo”.

“Te ayuda a valorar lo que tienes aquí”
A pesar de que intuían lo que se iban a encontrar, los jóvenes

brigadistas se toparon en Nicaragua con una realidad muy diferente
a la que están acostumbrados. “Convivíamos en casas en los que
eran habituales los cortes de agua y de luz, y nos tuvimos que acos-
tumbrar a las letrinas o a llenar bidones para ducharnos”, comenta
Adrià. A Laia lo que más le sorprendió fue “ver que no sólo el anal-
fabetismo es cosa de adultos, sino que incluye a personas de 17
años que no han pisado una escuela, sobre todo chicas”.

Con la perspectiva de los meses, estos jóvenes son conscien-
tes de que no olvidarán la experiencia. “Te ayuda a valorar lo que
tienes aquí”, afirma Adrià. “Vuelves con ganas de hacer cosas”,
apunta Álex. “En realidad, ellos nos aportan más a nosotros, que
nosotros a ellos”, remata Laia. 

Movidos por un deseo de luchar contra
las injusticias, los jóvenes han vivido una
experiencia inolvidable adentrándose en
una realidad de carencias y dificultades

Los brigadistas de La
Mallola, junto a los miembros
de la ONG nicaragüense IM
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AMFE té la seu al carrer Pere Galvany, a Can Vidalet

Els romàntics del tren
Esplugues aspira a ser la seu permanent de 
la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril

Catalunya. “En no disposar de circuits a l’aire
lliure per a trens més grans ens aboquem en
aquestes dimensions”, explica el president
d’AMFE.

Segons Morera, “aquí no juguem a trens,
juguem a ser ferroviaris i discutim sobre les
novetats de la xarxa de trens real”. “També ens
permet treure el nen que portem a dins”, afe-
geix Josep Martorell, vocal de l’AMFE i mem-
bre de la junta de la federació. 

Una maqueta amb 
300 metres de vies

“És la nostra Sagrada Família, mai
no s’acaba”. Així defineix Morera la gran
maqueta que es va haver de desmante-
llar fa 8 anys de l’antic local del carrer
Josep Rodoreda per traslladar-lo al de
Pere Galvany. Ja llavors 

feia 11 metres de llargada, i com
no hi cabia al nou local es va fer en
forma d’L i es va perllongar dos metres
més. A més, té dos nivells, amb viaduc-
tes, túnels, zones d’estacionament i fins
i tot un cremallera. En total, 300 metres
de vies per on poden circular fins a 12
combois a la vegada i de forma digitalit-
zada, la qual cosa permet fer-los anar
individualment.

Esplugues aspira a ser la capital de l’as-
sociacionisme ferroviari català. L’entitat Amics
del Modelisme Ferroviari d’Esplugues (AMFE),
que actualment acull la seu social de la
Federació Catalana d’Amics del Fe rro carril, de
caràcter itinerant, ha demanat ser-ne la seu
permanent. “Les converses estan molt avan-
çades i creiem que tenim moltes possibilitats,
per la proximitat a Bar celona; i, curiosament,
el fet de no tenir tren a la ciutat ens pot afavo-
rir, perquè així no hi hauria disputes entre ciu-
tats com Terrassa, Sabadell o Vilanova”, expli-
ca el president d’AMFE, Joan Morera.

L’entitat espluguenca faria servir el local
del carrer Montserrat, des d’on ara es porta de
forma temporal la secretaria de la federació,
com a seu fixa d’aquesta. “A més, hi faríem un
museu de trens petits, que seria únic”, afirma
Morera. La seu de l’entitat es mantindria al ca-
rrer Pere Galvany, a Can Vi dalet

AMFE va néixer fa 15 anys per l’empenta
d’un grup de romàntics del tren i actualmente
amb prop d’una trentena de socis. Cadascú ha
anat aportant la seva habilitat i els seus conei-
xements (de fusteria, d’arquitectura, d’engi-
nyeria, de fer decorats...) per poder construir
maquetes on fer funcionar trens en miniatura.
A l’escala que ells treballen (1/87, tècnicament
l’escala 0) són dels millors considerats de

La Marxa de la Gent
Gran, amb cent persones

Esplugues va celebrar el 17 d’octu-
bre el Dia Internacional de la Gent Gran
amb una marxa organitzada per l’Ajun -
tament en col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Llobregat per reinvidi-
car un envelliment digne i actiu. Prop
d’un centenar de persones van prendre
part a la 10a Marxa de la Gent Gran 2008,
que va sortir de la plaça Catalunya (foto) i
va consistir en un recorregut pels parcs i
espais lúdics del municipi.

L’Exposició de Bolets
compleix 30 anys

Esplugues celebra cada mes
d’octubre la seva gran setmana
micològica. El plat fort té lloc l’últim
cap de setmana d’octubre. Al
tancament d’aquesta edició, estava
previst celebrar-se la 30a Exposició
de Bolets —recollits els dies
anteriors a la comarca de la
Garrotxa— al Casal de Cultura
Robert Brillas, que incloïa la 13a
Degustació a preus populars, així
com la projecció d’audiovisuals i
l’actuació de l’Esbart Vila d’Esplu -
gues i de la Coral Musi corum. Més
informació, a EL PONT número 170.

Nou concert de butxaca
d’Espluga Viva 

L’acordió va ser l’instrument
protagonista del cinquè concert del
cicle ‘Concerts de butxaca al Cau’, que
va tenir lloc el 12 d’octubre. Aquest
cicle té com a objectiu donar a conèixer
d’aprop els instruments clàssics i
tradicionals. El concert va anar a
càrrec de sis músics que van tocar
quatre acordions de botons i dos de
tecles.

Els participants,poc abans
d’iniciar la caminada
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Una vintena
d’entitats
s’adhereixen al
Correllengua

El Correllengua, la jornada reivindicativa de la llengua catala-
na que des de fa vuit anys es celebra a Esplugues, entre d’altres mu-
nicipis de parla catalana, va sumant adhesions any rere any. A la jor-
nada d’enguany organitzada per la CAL d’Esplugues, que va tenir
lloc el dissabte 18 d’octubre, s’hi van adherir 20 entitats culturals,
esportives, associatives o de mitjans de comunicació de la ciutat.

El Casal Robert Brillas va acollir la festa

La jornada, que va tenir lloc al Casal de Cultura Robert Brillas,
va començar al migdia amb una mostra musical de txalaparta, un
instrument de percussió basc, i l’actuació del grup amazig —llen-
gua del poble berber— Asans. Però el plat fort va ser el que va tenir
lloc a la tarda, amb motiu del tercer Chill Out Literari Aborigen, diri-
git i produït per Marcel Casellas, que va consistir en una successió,
durant més de dues hores, de cançons, peces instrumentals, lectu-
res de poemes i actuacions, com les de Pastorets, Castellers i el
grup de percussió Atabalats. Durant la sessió, amenitzada pel propi
Casellas, Pau Puig i Oriol Pidelaserra, van actuar com a convidats el
poeta balear Lord Alorda, el cantant Pere Codó i Carolino, que va
delectar el públic amb les seves corrandes improvisades.

La diada lúdico-reivindicativa va concloure amb un sopar i els
concerts dels grups La Marta i les Noves Dones de la Vella Cançó i
Aramateix.

A més, la CAL d’Esplugues va presentar el 15 d’octubre el pro-
jecte Xerrem, que busca fomentar l’ús social del català. Es tracta
que persones amb coneixements bàsics d’aquesta llengua formin
grups i es reuneixin un dia a la setmana amb una persona amb un
nivell bo del català per aconseguir parlar amb fluïdesa i seguretat.
L’activitat és gratuïta. 

L’espluguenca Tania Martínez,
satisfeta amb la seva ‘opera
prima’ teatral, ‘No me castres’

No me castres, un espectacle de clown i mímica que apel·la a
l’alliberament de la dona, es va tornar a veure l’11 d’octubre a
l’Avenç. Es tracta del primer espectacle creat i interpretat per l’ac-
triu espluguenca Tania Martínez, que durant diversos mesos s’ha
representat a Barcelona i que, primer al maig i ara a l’octubre, s’ha
pogut veure a Esplugues. Tania, de 29 anys, també ha participat a
dues pel·lícules, l’equatoriana Qué tan lejos i l’espanyola Estados
de realidad, però, afirma que “vull enfocar la meva carrera artísti-
ca cap al món del pallasso, sense deixar de fer drama”. Tania diu
que amb No me castres “necessitava fer alguna cosa meva, sense
massa text”, al temps que era un repte pel fet de treballar sola dalt
de l’escenari. Un repte que considera “superat”, afegeix.

La XXIV Trobada de Gegants i
Capgrossos, molt animada

Deu colles convidades, nou d’arreu de Catalunya i una de
Mallorca, van participar el diumenge 5 d’octubre a la XXIV Trobada
de Gegants i Capgrossos d’Esplugues. Per part espluguenca, hi van
estar representades la colla local —entitat organitzadora— i també
hi va ser el gegantó de l’escola Lola Anglada. La plantada es va fer
davant del Casal de Cultura Robert Brillas, des d’on va sortir una
cercavila fins a la plaça Catalunya. Allà va tenir lloc una ballada
conjunta de tots els gegants.

Hi van participar deu colles convidades
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Ot Pi, pregoner a la Festa
Major de La Miranda

Prop de 300 persones van tastar la
paella gegant que va organitzar l’Asso cia -
ció de Veïns de la Miranda el diumenge 28
de setembre amb motiu de la Festa Major
del barri en què també va destacar la nit
de concerts que es va organitzar el dissab-
te 27, amb l’actuació de músics del barri.
En un concert inèdit, van actuar Miquels
Casals Duet (boleros), Eliseu Gil-Quim
Lluís (Brasil), Quartet Rosa Passos Project
(Brasil) i Quintent Miranda Swing (blues-
jazz-bossanova). El pregó va anar a càrrec
del dotze vegades campió del món de bike-
trial Ot Pi (fito superior, amb el president de
l’AV, Joaquim Lluís), que d’aquesta manera va
tornar al barri que el va veure créixer.

Exposicions sobre les
rutes modernistes i 
la Biennal de Ceràmica     

La Biblioteca Pare Miquel acull
l’exposició 9 Rutes modernistes prop de
Barcelona, un passeig pels edificis i ma -
ni festacions artístiques del Moder nis me
situats a l’àrea metropolitana, que inclou
Esplugues i la seva producció de cerà -
mica modernista. La mostra, pro duïda
per la Diputació de Barcelona, es va inau -
gurar el dimecres 22 d’octubre acom  pa -
nyada d’una conferència de Marta Saliné,
conser-vadora del Museu Can Tinturé.
Aquesta mostra coincideix amb la d’una
selecció de les obres que s’han presentat

a la 15a Biennal de Ceràmica Angelina
Alós, del 30 d’octubre fins al 23 de no -
vembre al Casal de Cultura Robert Bri -
llas. Els premis estaven pendents d’a tor -
gar-se al tancament d’aquesta edició.

Sardanes recitades per
Núria Feliu a la Biblioteca 

L’artista Núria Feliu va fer una lectu-
ra de sardanes populars el 26 de setembre
a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.
Amb música de fons, la coneguda cantant
catalana va recitar sardanes tan populars
com La Santa Espina, La Sardana de les
Monges i La Puntaire, entre d’altres, inclo-
ses al seu llibre-disc Núria Feliu recita les
sardanes més populars. 

L’Associació de Dones El
Gall mostren els resultats
dels seus tallers

L’Associació de Dones El Gall realitza cada
dos anys una exposició que reflexa l’activitat
que es porta a terme als seus tallers. A la
mostra feta enguany s’han pogut veure els
treballs rea litzats, entre d’altres, als cursos
de restauració de mobles, puntes de coixí i
pintura sobre roba, així com llibres de poe-
mes escrits per les alumnes del taller de ca-
talà i fotos de les activitats de gimnàstica o
ioga. Unes 200 dones, de diverses edats, par-
ticipen anualment a la desena de tallers que
organitza l’associació de dones.

Taller de manualidades 
en el Casal de Gent Gran 
de Can Vidalet

El Casal de Gent Gran de Can Vidalet
acoge desde octubre un taller de labores cuya
peculiaridad reside en que es impartido por
una persona mayor de forma voluntaria y al-
truista. Durante dos horas a la semana,
Conchita enseña a un grupo de personas a
realizar patchwork y punto de cruz, entre
otras manualidades.

Festival de jotas del 
Centro Aragonés

El Centro Aragonés de Esplugues ce-
lebró un festival de jotas el sábado 11 de
octubre con motivo de la fiesta del Pilar,
patrona de Zaragoza. El evento tuvo lu gar
en el Casal de Cultura Robert Bri llas.

El Grup d’Estudis parla 
de l’ensenyament local

La xerrada del Grup d’Estudis del
mes d’octubre va consistir en un passeig
per la història de l’ensenyament a Esplu -
gues. Jo sep Lluís Barrasa i Rosario Calero,
autors del llibre Esplugues i l’ensenya-
ment (segles XIX i XX), editat per l’Ajun -
tament, van mostrar l’evolució de l’ensen-
yament al municipi des de mitjans del
segle XIX, quan només hi havia una escola
que depenia de la parròquia, fins als nos-
tres dies.

Ot Pi, el pregoner, a l’esquerra

Repartiment de la paella popular
Va aplegar força públic

Algunes de les participants

Impartido por una voluntaria

Con motivo de las fiestas del Pilar
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ESPORTS

Jesús Collado, campeón
paralímpico: “La gente no
nos reconoce por la calle”

El nadador Jesús Collado, una de las fi-
guras españolas en los Juegos Paralímpicos de
Pekín con su medalla de oro en los 400 libre ca-
tegoría S9, reside actualmente en Mallorca,
donde le han concedido una beca deportiva,
pero sigue considerándose espluguense. Prue -
ba de ello fue su presta disposición a visitar la
redacción de EL PONT para ser entrevistado.

• En Pekín no sólo consigues tu tercer oro olím-
pico, sino que bates el record del mundo en
más de cinco segundos. ¿Cómo recuerdas la
carrera de tu vida?

Bueno, una de las carreras de mi vida.
Para mí lo importante es haber conseguido tres
oros en tres juegos consecutivos. Recuerdo que
a partir de los 200 metros ya sabía que iba a
estar arriba, y la marca era previsible por los
entrenos que estaba realizando.
• En Sidney 2000 y en Atenas 2004 lograste dos
y una medalla de bronce, además del oro. Esta
vez no ha sido así. ¿Estás satisfecho?

Sí, no sólo por el oro, sino porque logré re-
bajar todas mis marcas, y sólo por eso ya debe
uno estar contento.
• ¿El deporte paralímpico está cada vez más

reconocido, o sólo nos acordamos cada cuatro
años?

Soy de los que opinan que cada cuatro
años, y poco. Cada año tenemos una gran com-
petición, Mundial o Europeo, y apenas se cono-
ce. Pero también es verdad que hoy día, gracias
a internet, quien quiera estar informado tiene
más facilidades.
• ¿A un medallista de oro paralímpico lo reco-
noce la gente por la calle?

No, salvo a unos pocos iconos del deporte
paralímpico, a la mayoría no nos pasa.
• Empezaste a nadar por prescripción faculta-
tiva. ¿Qué ha aportado la natación a tu vida?

Una forma de vivir. Pero tampoco creo que
sea bueno para uno mismo dedicarse en exclu-
siva a ello, porque deja de ser un hobby y pasas
a depender de unos resultados deportivos.
• ¿A qué te dedicas además de nadar?

He empezado un máster de gestión de-
portiva en la Fundación Cruyff que voy a hacer
en Barcelona dos días a la semana.
• Ahora tienes 29 años. ¿Estarás en Londres
2012?

Mi próximo gran objetivo es el Mundial del
2010 en Eindhoven, y a partir de ahí ya veré. 

El espluguense logró en Pekín su tercera medalla de
oro en sus terceros Juegos consecutivos

Collado ha sido oro en
Sidney, Atenas y Pekín

El bicampeón mundial
de escalada estuvo 
en Esplugues     

La sala de escalada que el Club
La Foixarda posee en la calle Josep
Gras, número 6, de Esplugues tuvo
visitantes ilustres el primer fin de
semana de octubre. La selección
española de escalada, que procedía de
una prueba internacional en Bélgica y
debía pasar por Barcelona para una
prueba antidoping, acudió al
rocódromo de Esplugues para no
perder su ritmo de entrenamiento.
Entre ellos, estaba Patxi Usobiaga (en
la foto), bicampeón de la Copa del
Mundo de escalada los años 2006 y
2007, e Irati Anda, bicampeona de
España en 2007 y 2008. La sala de La
Foixarda, con dos años de vida, es una
de las mejor equipadas de Catalunya.

Nueve centros y seis
clubes participan en 
los Juegos Escolares

Nueve centros educativos de
Esplugues y seis clubs participan en
los Juegos Escolares 2008-09, que al
cierre de esta edición tenía previsto su
primer día de competición para el 25
de octubre. Las modalidades
deportivas son seis: fútbol 7, fútbol 5,
baloncesto, balonmano, voleibol y
ajedrez. Los participantes son los
colegios públicos Folch i Torres, Isidre
Martí, Matilde Orduña, Lola Anglada,
Gras Soler, Can Vidalet y Joan
Maragall, la Escola Natzaret y la
Escuela Alemana, así como las
entidades CCA Plaza Macael, CFA
Espluguenc, CF Can Vidalet y los
clubes de voleibol, balonmano y
ajedrez.
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Mira qui patina!
El primer torneig de patinatge artístic per grups, organitzat pel CPA
Esplugues, va omplir el Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

Dansa sobre patins, coreografia en grup, llums de color ence-
nent-se i apagant-se al so de la música... Tot això, i més, va tenir el
Primer Trofeu de Grups de Patinatge Artístic Ciutat d’Esplugues, que
va tenir lloc el dissabte 4 d’octubre al Poliesportiu Municipal de Can
Vidalet.

La convocatòria pretenia ser més un festival on primés l’espec-
tacle que no pas un rígid torneig esportiu on el que es valora bàsica-
ment és la qualitat tècnica. Una idea del Club Patinatge Artístic
Esplugues que va tenir una gran resposta per part del públic, que va
omplir el pavelló. Més de 500 persones van gaudir de l’espectacle
que van oferir els 150 patinadors i patinadores dels deu equips parti-
cipants, provinents d’arreu de la província.

El resultat va ser una competició molt entretinguda i diversa,
on es van poder veure tot tipus de coreografies i de vestuaris dan-
sant al ritme de Madonna, Abba o Fama. I de totes les edats, ja que
hi van participar des de nenes de 3 anys fins a joves de 25. “Bus -
càvem fer una cosa original, pensant en allò que el públic vol veure,
i ha estat un èxit, ja que mai havia vist tan ple el pavelló”, va dir
Sandra González, directora tècnica del club organitzador.

Un jurat format per persones de la vida local alienes al patinat-
ge va escollir els guanyadors seguint criteris estètics. Primer va ser

El podi amb els tres primers equips classificats, juntament amb
l’alcaldessa, Pilar Díaz, la redigora d’Esports, Montserrat Zamora, i el
president del Club Patinatge Artística Esplugues, Juan Luis Gonzalez

el Club Patí Premià —van actuar disfressats d’aranyes—, seguit del
Club Patinatge Artístic Santa Coloma de Gramenet. El grup de més
edat dels dos que va presentar el CPA Esplugues va pujar al podi en
tercer lloc.

Una experiència interessant per a les
patinadores

Les seves components estaven molt satisfetes en acabar la
prova. Sara, de 12 anys, que porta patinant des que tenia 2 anys, as-
segurava que “mai havia fet una cosa així, ha estat una experiència
molt interessant”. Queralt, de la mateixa edat, afegia que “m’agrada
més d’aquesta manera, és més divertit en grup que individual”.
Donat l’èxit d’aquest primer torneig, el club ja pensa en una segona
edició. 

El Club Patí Premià va guanyar 
la competició. L’Esplugues va ocupar 
la tercera plaça del podi amb un 
dels dos equips que  hi va presentar
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El servei és gratuït per als
escolars de 1r curs gràcies
a la campanya ‘Cap infant
sense saber nedar’

Més de mil infants d’edat
escolar aprenen a 
nedar al CEM La Plana

La pràctica de l’esport ha de començar de
ben petit. I una de les activitats que més reque-
reixen d’un inici a edat primerenca és saber
nedar. Amb aquesta màxima l’Ajuntament d’Es -
plugues i els centres educatius de la ciutat por-
ten a terme cada any el servei de natació esco-
lar, que s’imparteix al Complex Esportiu Mu -
nicipal (CEM) La Plana. Aquest curs, més d’un
miler de nenes i nens d’Esplugues hi participen.

Durant tres quarts d’hora a la setmana,
els infants són introduïts en el món de la nata-
ció per experts monitors en les dues piscines
del Complex, una d’iniciació de 8 per 12 metres,
i la climatitzada, de 25 per 12,5 metres. La co-

ordinadora d’activitats aquàtiques del CEM La
Plana, Amparo Ruiz, explica que normalment
es treballa per grups d’edat, ja que cadascú té
les seves particularitats: “Als de P-3 se’ls en-
senya a perdre la por a l’aigua; a partir de P-5 a
que agafin autonomia i en gaudeixin i, en pri-
mària, a millorar els estils”. Els escolars apre-
nen molt més que a nedar. Se’ls ensenya a sal-
tar, a fer equilibris, girs, immersions, flotacions
i fins i tot a jugar. “A més de treballar aspectes
motrius, la intenció també és que es relacionin
entre ells fora de classe”, diu Ruiz.

El servei arriba a totes les edats, des dels
infants de les escoles bressol (un centenar) fins
als de primer d’ESO d’un institut i els de dos
centres d’educació especial. Per als escolars de
primer curs de primària, l’activitat és gratuïta,
gràcies a la campanya Cap infant sense saber
nedar, engegada per tercer curs per l’Ajun ta -
ment. Hi ha la possibilitat d’accedir a beques,
segons els ingressos familiars.

Alumnes de P-5, durant la seva sessió
setmanal de natació al CEM La Plana

Una jugadora del Penya
Esplugues, campeona
del mundo de fútbol
sala femenino 
con Catalunya     

El Penya Esplugues, que milita
en la división de plata de fútbol sala
femenino, cuenta con una de las
mejores jugadoras del mundo. Maria
Àngels Navarro, aún en edad juvenil,
participó activamente en la victoria
de la selección de Catalunya en el
primer Campeonato del Mundo
femenino, disputado a principios de
octubre en Reus. Navarro fue autora
de dos de los cuatro goles que la
selecció marcó en la final a Galicia
(en la que ganó 4 a 0) y dio el pase de
los otros dos.

Unes 250 persones fan
la Caminada a Sant
Pere Màrtir

La 12a Caminada Popular a
Sant Pere Màrtir va aplegar el passat
28 de setembre unes 250 persones.
L’activitat, organitzada pel Grup d’Es-
tudis d’Esplugues i el Centre Excur-
sionista-Espluga Viva, va estrenar
enguany un nou itinerari, que va
arribar fins al pantà de Vallvi-drera i
totalitzava 10 quilòmetres. També hi
havia un recorregut alternatiu de sis
quilòmetres. La caminada, que va
passar per la zona renovada de la
bateria antiaèria de la Guerra Civil,
que inclou nous plafons informatius,
es va aprofitar per demanar la
declaració de Collserola com a parc
natural.
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Davant 
de la crisi:
responsa-
bilitat i
cohesió
social

Vivim temps de necessària cooperació a nivell de país entre governs,
sindicats, agents econòmics i financers, governs autonòmics i ajuntaments.
I també entre forces polítiques. Ara més que mai cal Política amb majúscu-
la. Per això, els socialistes, al govern espanyol, català i municipal contribui-
rem a superar aquesta crisi des de la concertació, des del diàleg i des de
tots aquells instruments que tinguem al nostre abast per recuperar el crei-
xement econòmic i mantenir la cohesió social dels nostres municipis. 

Aquesta crisi global que afecta el nostre dia a dia, l’economia de famí-
lies i d’empreses, posa en evidència que el model econòmic neoliberal, que

la llibertat de mercat sense control, que l’oposició
de la dreta al fet que l’Estat pugui corregir els dèfi-
cits de mercat, ha fracassat i que són les polítiques
socialdemòcrates les que estan aportant solucions
reals als problemes als que ens enfrontem. S’ha

demostrat que no tenien raó els “gurús” econòmics de la dreta: no es poden
deixar en mans del mercat financer totes les decisions econòmiques. El
mercat per si sol no pot regular-ho tot.

En aquest sentit, el projecte de Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat és coherent amb el context econòmic en què es presenta i és útil per
superar bona part de  les dificultats que afronta l’economia espanyola. Uns
pressupostos que creiem seran els millors que serveixin a l’interès de
Catalunya i d’Espanya, els que millor ens preparen per afrontar la crisi eco-
nòmica i els que millor garanteixen la continuïtat de les polítiques socials.
Un projecte de pressupostos que, a més, contempla ja l'aplicació per a l'any
2009 del compromís d'inversió de l'Estat a Catalunya en aplicació de la
Disposició addicional tercera de l'Estatut, que suposa per a l'any que ve
4.626 milions d'euros.

Un govern socialista que garanteix, doncs, que la superació de la crisi
no sigui a costa de les famílies i de les persones amb menys oportunitats.
És cert que necessitem un millor finançament dels municipis per fer front
amb eficàcia a la demanda de la ciutadania i a lleis com, per exemple, la de
la de Dependència, un finançament més equilibrat que permeti un desple-
gament eficaç de la Llei. Però també ho és que el govern de Zapatero està
posant les mesures per aconseguir-ho. I és que si avui parlem i debatem de
com finançar la llei és perquè tenim llei, una iniciativa socialista; si no la tin-
guéssim estaríem molt pitjor, no estaríem parlant de les persones ateses,
de les més de 30.000 persones que ja tenen els plans d'atenció individual.

Ara més que mai cal estar al costat de la ciutadania i de les nostres
empreses. En aquest sentit, les iniciatives que està prenent el Govern de
l’Estat estan adreçades a garantir a les persones els seus estalvis i a asse-
gurar que la liquiditat arribi  tant a les entitats financeres com a les empre-
ses per poder reac tivar l’economia. El més important és que podem tenir la
seguretat que el govern socialista de Zapatero, refermarà les polítiques so-
cials per consolidar un model de societat basat en la cohesió social, en la
innovació i en la igualtat d’oportunitats. 

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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En el pasado Pleno municipal, celebrado el día 15/10/08, fueron apro-
badas por la mayoría suficiente que representa el actual Equipo de Gobierno
compuesto por el PSC-PSOE las Ordenanzas para el año 2009. Dicha apro-
bación implica una subida lineal de un 4,9%.

Dicha aprobación no ha contado con el apoyo del Partido Popular. Tras
un meditado y coincienzudo analisis de los porcentajes que se podían barajar
como estimativos para una debida aplicación, sin que ello suponga un sobre-
esfuerzo para la ciudadanía de Esplugues, no han sobrado reuniones para
negociar dicha subida, pero finalmente no nos hemos puesto de acuerdo.

El Partido Popular,  tal y como expresó en su exposición de motivos,
en el referente a este tema tan importante como
es el del bolsillo de los ciudadanos/as, discrepa-
mos por varias y argumentadas razones, si es bien
cierto que el Equipo de Gobierno basa su subida en
el Indice de Precios al Consumo referenciado en el

mes de agosto y en el mes anterior aún marcaba peor, al 5,3%, consideran
se gún sus cálculos que es el importe necesario para prever el cierre de este
año 2008.

El Partido Popular, por el contrario, considera que si en el mes de
septiembre ya marcó una tendencia a la baja del citado indicador de IPC
marcando un 4,6% de nueva referencia, resaltando nosotros en nuestra ne-
gociación que existía posibilidad de que el año se cerrase por debajo de
4,3%, entonces nos era francamente incomprensible el acceptar una subida
del 4,9% estimada por el Equipo de Gobierno. Mira por donde que, para mas
razón, los datos numéricos y el día 14/10 (un día antes del Pleno) nos vuel-
ven a dar el nuevo dato estadístico que se fija en el 4,5% (una décima menos)
y a la baja, esta claro que hacer previsiones del 4,9% como ha hecho el
Grupo Socialista es traspolar el grave problema económico existente al bol-
sillo de los ciudadanos/as (que paguen los de siempre).

Nosotros no podemos participar de tamaña desconsideración. Pero
hay algo más grave que lo que aquí esta pasando, pues el actual Indicador
de Precios al Consumo IPC, seguirá bajando, pero no nos alegremos por
ello, pues es motivado por un estado de deflacción económica y esto pasa
cuando los precios bajan por la ausencia de consumo, que es lo que actual-
mente está pasando. La actual y creciente falta de confianza en la economía
y en la estabilidad laboral hace que no consumamos. Para colmo, debemos
pensar que un factor importante en este indicador es el energético y en su
mayor trascendencia el petróleo; consideremos que ha bajado de casi 148$
a los actuales 69$, es decir sobre un -54% de su escandaloso coste, pero no
baja porque los paises productores como el del Sr. Chávez se haya vuelto
bueno (que no lo es) y o los Emiratos Árabes. No bajan los precios para ayu-
darnos, no, lo hacen por la falta de demanda  mundial, pero aquí en España
cuando empiecen a aplicar (si lo hacen) la citada rebaja en los precios que
pagamos en los surtidores cuando repostamos nuestros vehículos, aún
afectará mas a la baja el citado indicador del Indice de Precios al Consumo
IPC, por lo que nos vemos cargados de motivos y razón para no apoyar a los
mismos.

Que nos sea leve.

Ordenanzas
caras y sin 
consenso

Luis Ortega | PPC

El passat mes, la columna d’ICV parlava dels arbres tallats sense
raó, de les actuacions de que s’estan fent amb el vist i plau de l’Ajun -
tament, per afavorir l’especulació i l’enriquiment que porta a terme l’em-
presa privada SACRESA amb el pla CAUFEC. 

Doncs bé, el nostre article acabava amb un logotip de la Pla ta -
forma contra el Pla Caufec. 

Però vet aquí que el portaveu del PSC i responsable de Comu -
nicació va decidir que no es podien posar logos. Això no ho diu enlloc,
s’ho acabava d’inventar i a més a més, sense donar temps a reaccionar,

perquè ens ho van comunicar quan ja era a im-
premta. 

A més a més, cadascú es responsabilitza
del que escriu i encara al darrere hi ha un partit
polític. És que potser no som prou responsables

del que diem? Nosaltres sí. Ells? en tenim dubtes.
Tot plegat un abús més de l’equip de govern, una nova censura i

un retall més de les llibertats que tanta sang, tantes lluites i tants anys
van costar d’aconseguir. L'Ajuntament actua sense tenir en compte que
som un país lliure 

Només ens queda aplicar la frase feta “Si no vols caldo.... dues
tasses”  i ben variat.

NO AL PLA CAUFEC
NO AL PLA CAUFEC

NO AL PLA CAUFEC
NO AL PLA CAUFECNO AL PLA CAUFEC

NO AL PLA CAUFEC
NO AL PLA CAUFEC

NO AL PLA CAUFEC
ΝΟ ΑΛ ΠΛΑ ΧΑΥΦΕΧ

NO AL PLA CAUFEC
NO AL PLA CAUFEC

No a la 
censura
No al 
Pla Caufec

Isabel Puertas | ICV
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La realitat,
sovint, és
tossuda

Amb aquestes paraules acabava l’article del regidor Giner a El
Pont del mes d’octubre en referència als arbres d’Esplugues, on ens
venia a dir que es guanyen arbres tallant-los.  Cal dir que el passat mes
de setembre es va aprovar una moció d’ERC on es demana que l’arbrat
dels nostres carrers condicioni qualsevol projecte de millora urbana,
entenent que cal valorar el paper dels arbres, no únicament des del punt
de vista ornamental, també des del punt de vista biològic i sentimental.
Començo just on acaba el senyor Giner per una raó molt simple, els que
manen el nostre Ajuntament no s’interessen per la realitat, únicament

s’interessen per la transformació sigui al preu
que sigui. Si cal tallar arbres, no importa. Si cal
tirar cases, no importa. Si cal carregar-se fàbri-
ques i llocs de treball, no importa. Per a ells
aquest és el preu de la modernitat, tallar arbres

ferms per comprar-ne de nous, tirar cases fermes o requalificar zones
industrials per facilitar que algun amic edifiqui cases noves i, dit de pas,
guanyi algun euro de més. Aquesta és la filosofia que impera a la Casa
de la Vila 

Des de l’oposició alguns ens hem queixat del flagrant incompli-
ment dels acords de Ple. Aquelles mocions aprovades que mai es por-
ten a la pràctica o aquelles propostes de les que se’n fa un ús diferent de
l’acordat. Aquesta és una practica habitual a la que algun regidor — jo
sense anar més lluny —  encara no ens hem acostumat.  

I ja que parlem dels acords de Ple, parlem d’una moció aprovada
el 12 de maig de 2006, on es declarava que mai més es requalificarien
zones industrials en residencials per evitar la pèrdua de llocs de treball
a Esplugues. Era una moció sobre la Braun, en defensa dels treballa-
dors i treballadores. Però arriben les àrees residencials estratègiques i
el PSC, ICV i CiU acorden requalificar sòl industrial que es transforma
en sol residencial, o més ben dit, es condemna a la zona industrial de
Montesa a la seva quasi total desaparició saltant-se els acords anteriors
de Ple. PSC, ICV i CiU donen un xec en blanc a l’especulació i condicio-
nen el futur de l’equilibri pressupostari de l’Ajuntament d’Esplugues que
haurà de sobreviure, en el futur,  gràcies a les oficines edificades sobre
l’especulació del sòl.

No puc acabar aquest article sense esmentar l’augment dels im-
postos i taxes municipals. Augmentaran un 4,9 % de mitjana, exceptuant
l’IBI que puja un 4,4 % , tot esperant la puja que també farà l’Estat. No és
un bon auguri per a la ciutadania veure que augmenten els preus pú-
blics i els impostos mentre que els nostres sous cada dia valen menys.
Entenem que l’Ajuntament hauria de fer front a la crisi amb mesures
que potenciïn l’estalvi en l’Administració i més inversió en obra pública i
no augmentant la pressió fiscal. Desgraciadament, la majoria socialista
no ho entén així.

Jordi Figueras |
ERC-AM

No hi ha res pitjor en un governant que es tapi els ulls en situa-
cions crítiques. I ara, en ple procés de recessió econòmica, el govern
municipal del PSC-PSOE recepta estopa a la nostra ciutadania amb un
increment desmesurat d'impostos.

A excepció de l'IBI, que l'han incrementat en un 4,4 %, la resta
d'impostos de competència municipal els han incrementat un 4,9 %.

Sobta, si més no, que l'any passat, que podíem considerar època
de major esplendor econòmica que no enguany, l'increment no arribés
al 4,2 %.

Sobta que, a major crisi, major pressió fis-
cal. Ens sembla que quan més s'hauria d'ajudar
a la societat a "arribar a final de mes", que és
ara i no fa 12 mesos, pugin més els impostos
que l'any passat.

Malauradament, el PSC-PSOE d'Esplugues ha perdut el nord eco-
nòmic amb aquesta pujada fora de lloc. És el problema que es produeix
quan un s'emmiralla amb la política econòmica de Zapatero, que perd
l'esperit d'ajuda que ha de suposar ser sensible a un període de retro-
cés econòmic.

Estopa en temps de crisi: aquest és el xarop que atorga el PSC-
PSOE a la nostra gent. I com que no estem gens d'acord, ja que des de
Convergència i Unió creiem que ara més que mai s'hauria de reduir la
pressió fiscal, vam votar contràriament a l'increment dels impostos.

Alguna cosa el PSC-PSOE no haurà fet bé, quan aquella votació va
quedar 12 vots a favor, i 9 vots en contra. Els 9 vots de tota l’oposició,
que vam coincidir a rebutjar aquest remei radical i incomprensiu amb
les microeconomies de la nostra societat espluguina.

On és l'interès general que l'Ajuntament ha de perseguir senyora
Díaz? No està de més recordar que vostè, a part de ser alcaldessa, és la
regidora delegada dels serveis econòmics de l'Ajuntament.

Menys estopa i més seny, senyora Díaz!

Menys estopa
i més seny,
senyora Díaz

Roger Pons | CiU
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