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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

La importància de
l’habitatge protegit 
i del comerç local

Ara no fa ni dos anys que vàrem impulsar el Pla municipal de
l’habitatge. Era la plasmació en projectes concrets d’una de les nos-
tres grans apostes: l’habitatge de promoció pública. Una ini ciativa molt
ambiciosa que suposava la construcció de més de 800 pisos de venda i
de lloguer per fer que la gent gran, la joventut i les famílies amb menys
recursos poguessin accedir a un pis assequible a la seva ciutat.
Portem dos anys treballant, fent realitat aquells somnis, i el proper di-
vendres, 28 de novembre, celebrarem el primer sorteig de tota una
sèrie per adjudicar 351 habitatges. 

Durant aquests dos anys hem treballat en la materialització del Pla
municipal de l’habitatge i en la recerca de noves possibilitats d’am-
pliar-lo. I gràcies a l’acord amb la Generalitat de Catalunya, a les noves
Àrees Residencials Estratègiques de Montesa i Can Cervera es po-
dran construir gairebé 2.000 nous habitatges assequibles, la qual cosa
significarà que, a mig termini, podrem respondre a la demanda exis-
tent en aquesta matèria a la nostra ciutat.

Com l’habitatge protegit, el comerç és també un dels valors més
importants del model de ciutat que defensem. La seva activitat genera
riquesa econòmica, llocs de treball i cohesió social. A Esplugues
comptem amb un sector comercial dinàmic, que dóna un servei de
qualitat, proper i sempre disposat a satisfer les necessitats de la seva
clientela. El premi que la Confederació del Comerç de Catalunya li
acaba de concedir a la Unió de Botiguers i de Comerciants d’Es plu -
gues  pel seu foment del català en l’àmbit comercial és un clar exem-
ple de la força i del dinamisme del nostre comerç i un motiu d’orgull
per a tots nosaltres.

Les dates nadalenques són molt importants per a les nostres boti-
gues i mercats.  Amb la conjuntura econòmica actual, comprar a
Esplugues és invertir en el benestar i en el futur de la nostra ciutat.
Us animo, doncs, a comprar a Esplugues i a viure amb intensitat les
activitats  que les entitats estan preparant per a les properes setma-
nes, i que això ens serveixi per acabar l’any amb moltes il·lusions,
molts somriures i molta esperança en el futur. 

La importancia de la
vivienda protegida 
y del comercio local

No hace ni dos años que impulsamos el Plan municipal de la vi-
vienda. Era la plasmación en proyectos concretos de una de nuestras
grandes apuestas: la vivienda de promoción pública. Una ini ciativa
muy ambiciosa que suponía la construcción de más de 800 pisos de
venta y alquiler para hacer que la gente mayor, la juventud y las fami-
lias con menos recursos pudiesen acceder a un piso asequible en su
ciudad. Llevamos dos años trabajando, haciendo realidad aquellos
sueños, y el próximo viernes, 28 de noviembre, celebraremos el pri-
mer sorteo de toda una serie para adjudicar 351 viviendas. 

Durante estos dos años hemos trabajado en la materialización del
Plan municipal de la vivienda y en la búsqueda de nuevas posibilida-
des de ampliarlo. Y gracias al acuerdo con la Generalitat de Catalunya,
en las nuevas Áreas Residenciales Estratégicas de Montesa y Can
Cervera se podrán construir cerca de 2.000 nuevos pisos asequibles,
lo que significará que, a medio plazo, podremos responder a la de-
manda existente en esta materia en nuestra ciudad.

Como la vivienda protegida, el comercio es también uno de los valo-
res más importantes del modelo de ciudad que defendemos. Su activi-
dad genera riqueza económica, puestos de trabajo y cohesión social.
En Esplugues contamos con un sector comercial dinámico, que ofrece
un servicio de calidad, próximo y siempre dispuesto a satisfacer las ne-
cesidades de su clientela. El premio que la Confederación del Comercio
de Catalunya le acaba de conceder a la Unió de Botiguers i de
Comerciants d’Esplugues  por su fomento del catalán en el ámbito co-
mercial es un claro ejemplo de la fuerza y del dinamismo de nuestro
comercio y un motivo de orgullo para todos nosotros.

Las fechas navideñas son muy importantes para nuestras tiendas y
mercados. Con la coyuntura económica actual, comprar en Esplugues
es invertir en el bienestar y en el futuro de nuestra ciudad. Os animo,
pues, a comprar en Esplugues y a vivir con intensidad las actividades
que las entidades están preparando para las próximas semanas, y que
ello nos sirva para acabar el año con muchas ilusiones, muchas sonri-
sas y mucha esperanza en el futuro.  

el pont  170 dia 18:Maquetación 1  20/11/08  13:13  Página 3



| EL PONT D’ESPLUGUES
170 | desembre de 2008

4

NADAL A ESPLUGUES

Tradicionalment, el Nadal comença amb els carrers dels eixos co-
mercials enllumenats amb figures de l’època. Enguany, aquest moment
màgic —fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament, que es fa càrrec del
consum elèctric i el muntatge, i el teixit comercial, que aporta el cost de
les garnaldes— es produirà el divendres 5 de desembre. Una quinzena
de carrers, repartits per diversos barris d’Esplugues, es vestiran de
llums fins al 6 de gener per recordar-nos que ens trobem en un dels
moments més esperats de l’any.

Els carrers que enguany tindran enllumenat nadalenc són Joan
Corrales, Dr. M. Riera, Quintana, Francesc Llunell, Àngel Guimerà, Jo -
sep Campreciós, E. Juncadella, Sant F. Xavier, Isidre Martí, L. Miró,
Lleialtat, La Pau, Miramar, Jacint Verdaguer i Verge de la Mercè.
L’enllumenat seguirà criteris mediambientals: tindrà un nombre d’ho-
res limitat (de 17.45 a 23 hores, de dilluns a diumenge) i bombetes de
baix consum.

Un dels sectors que espera impacient l’arribada d’aquest moment
és el comercial. No en va, les vendes d’aquest període suposen, de mit-
jana, més d’un 20% de la facturació de l’any.

La regidora de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues, María Mena,

L’enllumenat tradicional d’aquestes festes s’encendrà el divendres 5 de desembre en una
enguany l’incentiu de participar en el sorteig de xecs regal per 50 euros a les botigues ad

Els carrers i el comerç local es pre
el Nadal, les dates més especials d

Per Nadal torna el dispositiu policial
Per tercer any consecutiu, la Policia Local i els Mossos d’Es -

quadra posaran en marxa l’Operació Nadal, nom amb què es coneix
el dispositiu especial de vigilància de les zones comercials i els polí-
gons industrials que es realitza durant les festes nadalenques. Hi
haurà patrulles a peu pels carrers formades per agents de tots dos
cossos i cotxes-patrulla vigilant els polígons. A més, la policia reite-
ra la necessitat d’extremar les precaucions en cas d’abandonar el
domicili per vacances (tancar amb clau tots els accessos, simular
que hi ha algú...) o l’establiment comercial al migdia o als vespres

apunta que “malgrat la forta competitivitat dels municipis veïns, Es -
plugues és el millor lloc per realitzar les compres, ja que l’oferta és di-
versa i podem trobar tot tipus de productes de qualitat”. A més, “gau-
dim d’una atenció personalitzada i professional per part dels comer-
ciants”, afegeix Mena.
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una quinzena de carrers. La clientela tindrà
adherides a la promoció

reparen per viure
s de l’any

Un altre valor a tenir en compte és la proximitat i, conseqüentment,
el temps que es guanya anant a fer les compres a peu, sense la necessi-
tat d’agafar el cotxe ni cap altre mitjà de transport per desplaçar-se.

La regidora comenta que “el comerç de proximitat ens dóna vida,
ens relaciona i satisfà les nostres necessitats. En moments complicats
tots hem de fer esforços, posar imaginació i contribuir al desenvolupa-
ment de la nostra ciutat. Això és també comprar a casa”.

La Unió de Botiguers sorteja xecs regal
D’altra banda, la Unió de Botiguers vol premiar cada any per

aquestes dates la fidelitat de la seva clientela amb sortejos de premis
extraordinaris. Enguany, es repetirà l’experiència de fa cinc anys de re-
partir 100.000 butlletes —entre l’1 i el 21 de desembre— entre la clien-
tela de les botigues que s’adhereixin a aquesta promoció. Aquests nú-
meros entraran en el sorteig de xecs regal per valor de 50 euros a ca-
dascuna de les botigues participants. Guanyarà qui tingui la butlleta el
número de la qual coincideixi amb el primer premi del sorteig de  la
Loteria de Nadal, que es farà el 22 de desembre i tindrà de temps fins al
5 de gener per anar a bescanviar els xecs de botiga en botiga. 

Emiliano Maroto:
“Mimem la clientela perquè 
es quedi a comprar a la ciutat”

Emiliano Maroto porta set anys al capdavant de la Unió de Bo -
tiguers i Comerciants d’Es plu gues i és secretari general de
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
• Com es presenta la campanya nadalenca?

El comerç local no s’escapa de l’actual situació econòmica, però
també és cert que tenim unes armes que, si les sabem utilitzar i
administrem bé les nostres forces, ens en sortirem aquest Nadal.
• Quines són aquestes armes?

Fem la campanya de xecs regal per incentivar les vendes, donem
alegria als carrers a través de l’enllumenat nadalenc i preparem
uns bons aparadors. En definitiva, mimem la clientela perquè es
quedi a comprar a la ciutat.
• La imatge juga un paper important...

És molt important que cada botiga faci un aparador el més
atractiu possible. Per això, la Unió de Botiguers ha fet aquest any
cursos d’aparadorisme, i a la passada Festa Major se’n va fer un
concurs. Hem motivat la botiga a fer l’aparador. La competència de
fora està molt ben preparada, i ja no dic les grans àrees comer-
cials. O els que integrem el petit comerç urbà ens espavilem, o no
tenim res a fer. Sóc un convençut de l’associacionisme i  que la unió
fa la força. Si anem per separat ho tindrem molt magre.
• Quin grau d’associacionisme comercial té Esplugues?

Tenim associat entre un 30 i un 35% del comerç local. És un per-
centatge que no està malament. Ja fa 28 anys que existeix la Unió
de Botiguers i els resultats han estat bons: s’han fet campanyes,
col·laborem amb Firesplugues, que és el marc de promoció més
important...
• S’impliquen les botigues en l’enllumenat nadalenc?

Aquest any menys que altres. Entenc que a alguns no els vagi bé
pagar els 96 euros que ens costa a cadascun, però penso que si no-
saltres no fem aquest esforç, no el farà ningú, i és un element de
Nadal molt arrelat al nostre comerç que dóna vida als carrers.
• Què espera del Pla per delimitar les zones comercials aprovat
per l’Ajuntament recentment?

Defineix uns eixos, on es faran preferentment actuacions urba-
nístiques i de dinamització comercial, que són molt importants. El
necessitàvem per ser competitius, i crec que l’Ajun tament ho farà
bé. Però nosaltres també hem de posar de la nostra part. No pot
ser que hi hagi comerços amb els mateixos rètols des de fa 25 anys.

Els llums de Nadal estaran encesos
del 5 de desembre al 6 de gener Maroto, amb

el premi rebut pel
foment del català
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En Navidad, ven al mercado
Los dos mercados municipales de Es -

plugues, el de Can Vidalet y el de La Plana, tie-
nen ya las paradas a punto para el momento
de mayor demanda del año: los días previos a
Navidad y a Fin de Año. Y es que la tradición
marca preparar por esas fechas comidas o
cenas familiares elaboradas con productos
frescos y de primera calidad.

“En diciembre realizamos un 20% de la
facturación del año, pero especialmente la
semana de Navidad y, en segundo término, la
última del año”, relata Luis Miguel Mi ra lles,

licitados el resto del año, como cabrito, cochi-
nillo o un cordero bien preparado. “En los úl-
timos años la clientela tiende a pedir marisco
para hacer aperitivos y carne como plato
principal”, dice Dardé.

¿Afectará la crisis estas fiestas a los
mercados? Miralles le ve un lado positivo:
“Mucha gente puede optar por hacer comidas
en casa en lugar de salir”. En cuanto a los
precios subirán productos concretos, como el
rape y la angula, pero la mayoría se manten-
drán, señalan los dos responsables. 

presidente del Mercat Municipal de Can Vi  -
da let.

Los mercados se enorgullecen de con-
tar con una clientela fiel en estas fechas.
“Saben que pueden venir a pedirnos produc-
tos exclusivos que no encontrarán en otro ti -
po de establecimiento”, señala Jaume Dar dé,
presidente del Mercat de La Plana.

Se prevén más comidas en casa
Estas exquisiteces suelen ser pescado

fresco, marisco y productos de carne poco so-

Los mercados municipales de Can Vidalet y La Plana ponen a punto sus paradas

Premi a la Unió de Botiguers i de Comerciants
d’Esplugues per afavorir el català en el comerç

La Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues va rebre el 
7 de novembre el premi a la millor iniciativa lingüística en favor de
la llengua catalana en el sector comercial, en el marc de la III
Convenció d’Associacions i Gremis de Comerciants de Catalunya.
El president de l’associació, Emiliano Maroto, va rebre el guardó de
mans del vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira.
A l’acte, celebrat a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, hi va assis-
tir la regidora de Comerç, María Mena. El premi és un reconeixe-
ment a la tasca que la Unió de Botiguers fa per afavorir el domini
del català entre els seus associats. Maroto va subratllar la “funció
socialment cohesionadora i integradora” de l’associació.

El pescado y el
marisco son pro-
ductos estrella
durante las fies-
tas y en los mer-
cados se encuen-
tran de la mejor
calidad, como el
resto de produc-
tos alimenticios

IMATGE CEDIDA PER LA CONFEDERACIÓ DE COMERÇ DE CATALUNYA
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Imatge de la Fira de Nadal de l’any passat

La ciutat, un gran escenari 
per gaudir d’aquestes festes
La Fira de Nadal, la Fira Santa Llúcia Solidària, Els Pastorets i 
un concurs de nadales marquen l’agenda cultural del desembre

Nadal és, sobretot, tradició. Per això, al
voltant d’aquestes festes s’hi fan un munt
d’ac tivitats relacionades amb l’aspecte reli-
giós, amb la gastronomia i l’ornamentació,
amb el concepte de la solidaritat, o simple-
ment amb l’esbarjo. El cap de setmana al qual
ja es podrà respirar l’aire prenadalenc serà el
del dissabte 13 i diumenge 14 de desembre.
La zona de vianants del carrer Àngel Guimerà
lluirà durant tot el dia 13 amb la Fira de Na dal
que organitza Espluga Vi va. Parades amb tot
tipus de productes nadalencs s’alternaran
amb d’altres de ceràmica, joies, embotits o
coques de vidre. La Fira es complementarà
amb  actuacions musicals en directe.

L’altre eix on hi haurà animació durant
tota la jornada del dissabte 13 serà la rambla
Verge de la Mercè i l’edifici Cadí, amb la 13a
Fira Santa Llúcia Soli dà ria, que inclourà una
fira d’entitats, tallers per a infants, un dinar
solidari, una conferència de l’economista i ac-
tivista per la pau Arcadi Oliveres i actuacions

d’animació infantil, musicals i de castellers.
Altres activitats programades per a

aquest cap de setmana són el Festival Na -
dalenc al Museu Can Tinturé, amb la presen-
tació de la reproducció de la nova rajola pro-
duïda a Esplugues que inicia la nova col·lecció
de peces amb relleu; un taller per a infants

sobre pessebres peruans a la Ma soveria; els
Concerts de Nadal de la Coral La Coloma a la
residència sociosanitària de Sant Joan de Déu
i a la parròquia de Sant Mateu, i les primeres
representacions d’Els Pastorets d’Es plugues
al Casal de Cultura Robert Brillas, que s’allar-
garan fins al 27 de desembre.

Primer certamen de nadales
El cap de setmana anterior al Nadal hi

haurà el 1r Certamen de Nadales Ciutat d’Es -
plu gues (diumenge 21), que organitza el Cen -
tro Cultural Andaluz Plaza Macael amb un ob-
jectiu solidari, ja que els ingressos serviran
per recollir aliments per als més necessitats.
El mateix dia tindrà lloc l’Oratori de Nadal
d’Es pluga Viva al Centre Cultural L’Avenç.

Per últim, L’Endoll representarà Poema
de Nadal a L’Avenç el diumenge 28, i el dia 31
hi haurà ball per acomiadar l’any al Centro
Aragonés de Esplugues. 

Més informació a L’Agenda

Pessebres vivents del CCA
Plaza Macael i Espluga Viva

Entre les cites esperades del Na -
dal destaca el Pessebre Vivent del Cen -
tro Cultural Andaluz Plaza Macael. Les
funcions tindran lloc al local de l’entitat
de Can  Vidalet del 20 al 28 de desem-
bre (a les 20.30 hores).

A més, l’Agru pament Escolta Es -
plu ga Viva fa el seu propi pessebre al
Centre Cultural L’Avenç (dissabte 20, 
a les 7.30 de la tarda). 
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Consells per fer un
consum responsable...
també per festes
L’OMIC dóna les pautes per defensar els drets de
les persones compradores 

Davant la proximitat de  les dates nadalen-
ques, l’Oficina Mu nicipal d’Informació al Con su -
midor dóna un seguit de recomanacions que us
poden ser molt útils per avançar les compres.
• Programació de les compres. Feu una llista
de les compres necessàries: aliments, regals,
estris, etc. Pressuposteu-ho; eviteu les com-
pres per impuls, i recordeu que hi ha aliments
alternatius als tradicionals d’aquests dies a un
preu més baix.
• Comparació de preus i qualitats. Trieu els
productes i marques que realment necessiteu
i compareu abans els seus preus en diferents
establiments, a més d’informar-vos, com cal,
de quines són les millors ofertes.
• Demaneu el tiquet de caixa, factura i garan-
tia. Demaneu sempre el tiquet de compra dels
aliments i dels productes de regal, la factura i la
garantia de compra segellada i comproveu que
les instruccions d’ús siguin comprensibles.
• Devolució del producte. Pregunteu per les
possibilitats de bescanvi dels articles com-

prats. Els comerciants només estan obligats a
canviar l’article quan és defectuós. També es
pot canviar per deferència de l’establiment,
sempre que així s’anunciï.
• Com escollir la millor joguina. Les joguines
han de servir per divertir els petits i convertir-
los en protagonistes. Per escollir una joguina
adequada i segura, a més de tenir en compte
l’edat del nen o nena a qui va dirigida, cal que
incorpori la marca CE  com a indicatiu que com-
pleix la normativa que marca la Unió Europea.
• Practiqueu el consum sostenible. Recicleu tot
allò que pugueu; utilitzeu els transports públics
per tal d’evitar les aglomeracions; recordeu que
a Esplugues es pot trobar de tot. Anar a com-
prar a fora significa una despesa afegida. L’a -
ten ció directa és la millor manera d’encertar en
la compra. Heu de reciclar les joguines que no
es fan servir. Les que estan en bon estat es re-
comana fer-les arribar als infants sense recur-
sos i les que estan fetes malbé cal dipositar-les
al contenidor corresponent o a la deixalleria. 

María
Asensio 
“Poder reunir a
mis cinco hijos,
ya que cada uno
vive en un sitio
diferente, y pa -
sar todo el día
juntos. Pero a comer a un restaurante,
en casa no, porque ya no estoy para
esas faenas.”

Pere
Torné 
“Reunir la famí-
lia, sobretot quan
vénen les nétes
a casa i fem ca -
gar el tronc. I
també m’agra-
da tot l’ambient que hi ha pels ca-
rrers”.

Álex Sala i
Elisabeth
Carrasco 
“Lo que más nos
gusta por encima
de todo son los
regalos, tanto re-
cibirlos como ir a
comprarlos. También está muy bien el
sentimiento de amistad que se respira”.

Nuria
Faura
“Estar con mi
fa milia. Durante
el resto del año
vamos todos con
muchas prisas y
parece que es el
único momento que encontramos para
reunirnos.”

LA CIUTADANIA PARLA

Què li agrada
més de les festes
nadalenques?

Quan feu qualsevol compra, demaneu el tíquet de caixa. 
És imprescindible a l’hora de fer qualsevol canvi o reclamació
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El sorteo para decidir las personas adju-
dicatarias de las primeras siete promociones
del Plan municipal de vivienda 2007-2012 se
celebrará el próximo viernes, 28 de noviembre,
a  partir de las 7 de la tarde, en el Complex Es -
por tiu Municipal La Plana. El acto será públi-
co, hasta llenar un afo ro previsto de unas 1.800
localidades. Una vez cubierto este aforo no se
podrá acceder al recinto. Las puertas del Com -
plex Espor tiu se abrirán a las 6 de la tarde,
para facilitar la entrada a las personas que
quieran asistir a él.

El Poliesportiu La Plana acogerá el
sorteo del Plan municipal de vivienda 
El acto de adjudicación
de los 351 pisos
correspondientes a 
las primeras siete
promociones del Plan
municipal de vivienda
(2007-2012) se celebrará
el viernes 28 de
noviembre, a partir de
las 7 de la tarde

La extracción de los números de las per-
sonas adjudicatarias se realizará una a una.
Habrá cinco bombos, que contendrán tantas
bolas como solicitudes se han presentado y
aceptado. Corresponderán a las diferentes ca-
tegorías de viviendas que se sortearán —pisos
de precio concertado adaptados; pisos de pre-
cio concertado no adaptados; pisos de régimen
general adaptados; pisos de régimen general
no adaptados y pisos de alquiler— y se sortea-
rán por este orden. 

El funcionamiento del bombo permitirá
ir conociendo los números agraciados en el
sorteo de forma inmediata. Habrá una panta-
lla de video-proyección en la que se podrá ver
cómo van saliendo las bolas y una aplicación
informática permitirá dar a conocer, al mismo
tiempo, el nombre de la persona solicitante. El
sorteo será presidido por la comisión de adju-
dicación y se realizará ante notario, que levan-
tará la correspondiente acta. Gracias al hecho
de que al mismo tiempo en el que se extrae-
rán las bolas ya se visualizará el nombre de la
persona adjudicataria, al finalizar el acto ya se
dispondrá del listado correspondiente para ser
entregado al notario. Esa misma relación de
personas podrá ser consultada, a las pocas
horas, en la página web www.esplugues.cat y

a partir del lunes 1 de diciembre en los puntos
de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento.

Una vez realizado el sorteo, la Oficina
Municipal de Vivienda, ubicada en el Edificio
Molí (rambla Verge de la Mercè, 1), se pondrá
en contacto con las personas agraciadas y las
convocará para comprobar que continúan reu-
niendo los requisitos establecidos en las bases
de adjudicación y para entregarles la informa-
ción de las viviendas que podrán escoger y
sobre las cuales deberán ejercer su derecho
de elección en una segunda visita. 

El sorteo se podrá seguir
en tiempo real en
www.esplugues.cat.
La lista de adjudicatarios
se podrá consultar desde
el sábado 29 en la web
municipal y desde el 1 de
diciembre en los puntos
de atención a la
ciudadanía

La promoción de la calle Sant
Llorenç es una de las siete que se adju-
dicarán en el sorteo del 28 de noviembre
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Can Vidalet ya conoce qué proyectos se in-
cluirán en el Plan de mejora del barrio, que se
llevará a cabo en los próximos cuatro años. La
inclusión de este plan en la Llei de barris de la
Generalitat, aprobada el pasado mes de julio, ha
significado un impulso definitivo a un proyecto
que, según el Ayuntamiento, servirá para com-
pletar la transformación vivida por este barrio
desde la década de los 80. ”En los últimos años,
el paisaje social de este barrio ha cambiado
mucho y era importante una iniciativa de este
tipo para adaptarlo a las necesidades actuales
de sus habitantes” explicó la alcaldesa, Pilar
Díaz, en el acto cívico de presentación del Plan
de mejora, organizado en la rambla Verge de la

Can Vidalet ya conoce qué proyectos se
incluirán en el Plan de mejora del barrio
Durante los próximos cuatro años se llevarán a cabo 42 actuaciones sociales,
económicas y urbanísticas, financiadas por Ayuntamiento y Generalitat

Mercè el pasado 26 de octubre y que contó con
la presencia de más de un millar de personas.

La alcaldesa recordó que el Plan de me-
jora incluye “proyectos como la construcción
de un nuevo polideportivo, la reurbanización
de algunas calles y plazas, el impulso del co-
mercio y de la actividad económica y la aplica-
ción de medidas que aumentarán todavía más
la cohesión social” y destacó el papel que las
entidades del barrio han jugado en la elabora-
ción del Plan y el que tendrán en la comisión
de seguimiento que se va a constituir. El presi-
dente de la Asociación de Vecinos, Antonio
Gon  zález, recordó la importancia del plan para
el barrio  y la concejal de distrito, Adela Do nai -

La rambla Verge de 
la Mercè acogió un acto
cívico de presentación 
del Plan, con una gran
presencia de público

re, pidió paciencia porque las obras provocarán
molestias inevitables.  El acto estuvo dinamiza-
do por los grupos de baile de la Associació de
Do nes de Can Vidalet ‘El Taller’, el Centro Ex -
tre meño Muñoz Torrero, el Centro Aragonés y
el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael. 

La alcal-
desa explica
a las más de
mil personas
presentes en
el acto la im
portancia del
Plan. En la
parte inferior,
tres momen-
tos del acto
cívico cele-
brado en la
rambla Verge
de la Mercè
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CALENDARI FISCAL
•Impost sobre béns immobles
4a fracció domiciliats: cobrament el dia 1 de desembre

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 

��������	��
�
��������
��	
���

������	��	����

���������

���������	���
������
�����������	��
���

������
������������������
��������������
��������������������
�������������������� ��� ����
�������������������!�����"���

���������
#$� ��� ����

��	���	
�����%�������������������"�
&�����������������������'�

��	
����������	��
%���!�
��(�������
)�*�
+���,!�
�����������
����������
-�����
	���"�����.
���/����
�����'��

�
���
����	
 ��0����������

������1�2���������
��������2��3
���
������� �����
��������4�5�2�,��
 ������������
������6�����
	!�������2������5%�����"����
 �����������������
����� ��((����
 ������ ��������	!#���0

����������������
%�����������������

����������	�����
�������
�.�����(�
&���������7��!���8������7� ���

���	����	�
 ��0����������
��������������"���
 ��9������� ������
%����������	��-�����%���
�:�&����������
������(��
��,�5�������2�����
)7#7�&������������
��9��(��
 ����	�����

;����(��
-�<�������=����
>������	��
2����������&��"�
���������� ����������3�
���������"9���
#�������

����	����������	����
�����9��������(

���������	��
��	
�'��������"������
-�� �����������
���������=�����
%����:???

������	������������	
����@���
#������������4��������
#���8���2���������
A������5������"���

��������	����	��
 ��9����B�� ������
����������
�����������������
������
�����������#�(���

�����	����	��	�
������ ����������
������

 ��0���
����4����
#��������1�
A������
���9���B���������
-������A������
	��������C�D������
>���>���E�
�����������������"�
������������	!����"��
�������B��	�������

����������
 ��(��,
����������
 ���������8������F� ����
��� ��������

������������������
 �98�������"���
��"��
 �����

�(������
���������!�����"���

����������		����
��������2��35
�8���'
�'����"���'�>����
 ��������
$���$�"��������,���"������

BORSA  DE TREBALL

Ref. 696. Home de 32 anys busca feina de peó, operari o mosso de
magatzem.
Ref. 697. Estudiant de cicle formatiu de grau mig en instal·lacions
elèctriques, busca feina d’ electricista o altres treballs, en domicilis
particulars.
Ref. 698. Veïna d’Esplugues amb estudis de perruqueria busca
feina en aquest sector.
Ref. 699. Dona de 45 anys busca feina en empresa d’arts gràfiques.
Ha estat durant anys treballant com a forradora de llibres, encu -
nyadora i empaquetadora en empreses del sector.
Ref. 700. Veïna d’Esplugues, de mitjana edat, s’ofereix netejar a
empreses. També a domicilis particulars i per tenir cura de perso-
nes grans i infants.

Per a més informació: Secció d’Ocupació de l’Ajuntament (te-
lèfon 93 372 04 16 // mfuente@esplugues.cat
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Les fonts de la rambla Verge de la
Mercè tornen a donar color al barri

Les fonts de Can Vidalet tornen a estar
en funcionament. Després d’un temps en
obres, aquest triple element ornamental ca-
racterístic de la rambla Verge de la Mercè
torna a donar un aspecte singular a aquesta
via, una de les principals del barri i punt de
trobada de nombroses activitats. Cada dia, de
12 del migdia a 3 de la tarda (només aigua) i
de 5 a 8.30 del vespre, es posen en funciona-
ment (aigua i llum).

L’Ajuntament d’Esplugues va impulsar
l’arranjament de les tres fonts a finals de l’any
passat, per tal d’assegurar-ne la salubritat i
la seguretat, a més d’aconseguir adaptar-les
a la normativa vigent en matèria de fonts or-
namentals.  

Els treballs de remodelació han consis-
tit en una profunda reforma de les tres fonts
existents, ubicades en els dos extrems de la

Tots els dies, de 12 a 14 i de 17 a 20.30 hores, es posen en funcionament

Les fonts, inaugurades l’any 1993, s’han reformat per millorar-ne el funcionament

rambla (cantonades amb els carrers Molí i
Serra del Cadí) i al mig del passeig. S’han
canviat tant els mecanismes com els conduc-
tes d’aigua i el paviment exterior. El resultat
de la reforma és la millora total de les tres
fonts, tant estètica com de funcionament.

Des de 1993
Les fonts ornamentals de Can Vidalet

es van inaugurar l’11 de desembre de 1993,

aviat farà 15 anys, arran de la urbanització
de la rambla Verge de la Mercè. Les dues la-
terals, de dimensions més reduïdes, són
purament ornamentals, i la central permet
oferir espectacles de llum i color, que so-
bretot a les nits són molt atractius. Aquesta
font principal té gairebé deu metres de dià-
metre i compta amb un llac central de sis
metres.

El seu mecanisme de funcionament
inclou, entre altres elements, sis brocs que
formen brolls de fins a tres metres d’alçada
i 56 projectors submergibles que permeten
els espectacles de llum. També compten
amb un detector que fa que s’aturin en cas
que la força del vent pugui desviar l’aigua
cap als vianants. A més, el seu sistema de
circuit tancat garanteix un consum mínim
d’aigua. 

Les tres fonts,
inaugurades l’any 1993,
compten amb un circuit
tancat que garanteix un
consum mínim d’aigua
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MEDI AMBIENT

Los contenedores para
los árboles de Navidad, a
partir del 30 de diciembre

La elevada generación de
residuos durante las fiestas navideñas
requiere un uso correcto de los
mismos para evitar un impacto sobre
el medio ambiente. Un claro ejemplo
son los árboles de Navidad naturales,
que una vez cumplida su utilidad
deben ser llevados a alguno de los
doce contenedores que se instalarán
en la ciudad: plaza Sant Lluís
Gonzaga, avenida Ciutat de
l’Hospitalet, rambla Verge de la Mercè,
calle Glicines, jardines Rosa de
Luxemburg, parque Pompeu Fabra,
avenida Països Catalans, plaza Santa
Magdalena, rambla Àngel Guimerà,
jardines Pons i Termes, plaza Gandhi y
calle Alegria, desde donde se
trasladarán a una planta de
compostaje para ser convertido en
abono. También pueden llevarse a la
Deixalleria de la Fontsanta o a alguna
deixalleria móvil. La campaña de
recogida de estos árboles tendrá lugar
del 30 de diciembre al 13 de enero.

Inspección a más de
300 motocicletas y
ciclomotores por ruidos

Un total de 227 ciclomotores y
84 motocicletas han sido
inspeccionados durante las dos
últimas campañas de control de
ruidos a vehículos de dos ruedas,
efectuadas del 7 al 11 de julio y del 29
de septiembre al 3 de octubre por el
Ayuntamiento de Esplugues, en
colaboración con la Diputación. La
Policía Local detectó irregularidades
en un 12,2% de los vehículos.

El Ayuntamiento elabora un
plan para reducir los residuos

El Ayuntamiento de Esplugues se ha
propuesto un objetivo ambicioso: reducir los
residuos que se generan en la ciudad, sobre
todo los envases y envoltorios (plástico, la tas,
vidrio, papel, cartón...), que son los que más
han aumentado en los últimos años. Para
ello, ha diseñado el Plan de reducción de los
residuos municipales, que está ultimándose.

Aunque en Esplugues la cantidad de

Se buscará la implicación de comerciantes, ciudadanía
y de los propios departamentos municipales

tes a minimizar los residuos que generan. 
Entre los objetivos concretos, que sig-

nifican también la implicación de la ciudada-
nía, figura el de activar campañas para eli-
minar las bolsas de plástico en los comer-
cios, sustituyéndolas por cestos y carros, o
para utilizar fiambreras en lugar de bande-
jas de porexpán.

Y, además de comerciantes y vecindario,

Los envases son los residuos que
más han aumentado en los últimos años

Uno de los objetivos 
es reducir envases y
envoltorios como 
bolsas de plástico y
bandejas de porexpán

basura que genera cada habitante anual-
mente (1,23 kilos al día en 2006) ha disminui-
do en los últimos años y está por debajo de
la media catalana (1,64), la tendencia obser-
vada en el área metropolitana es que la pro-
ducción de envases es un fenómeno indus-
trial que continuará creciendo. Por tanto, el
proyecto parte de la base de que cualquier
política de prevención desde la Ad mi nis -
tración municipal ha de ir encaminada hacia
la reducción de este tipo de residuos.

El plan busca la complicidad del sec -
tor comercial al proponer la creación de 
la Red local de establecimientos verdes, en
la que los negocios que voluntariamen-
te se adhieran realicen mejoras tenden-

aún hay un tercer actor en la necesaria mini-
mización de residuos: el propio Ayun ta miento. 

Con el doble objetivo de favorecer el me -
dio ambiente y motivar un ahorro económico
acorde con la actual situación, se plantean ac-
ciones para limitar el uso del papel, el tóner de
impresora y los plásticos y envases, y primar la
compra de materiales recargables.  
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A Manuela de Madre se la conoce a nivel
público por la labor política que ha desempe-
ñado a lo largo de las últimas tres décadas,
como diputada en el Congreso y en el Par -
lament y como alcaldesa de Santa Coloma de
Gra me net. Pero hay otra Manuela de Madre,
activista en favor de la divulgación de la exis-
tencia y de los efectos discapacitantes de la  fi-
bromialgia, la dolencia que la actual vicepresi-
denta del PSC padece y que le obligó a dejar la
alcaldía de Santa Coloma de Gra me net.
Colaboró en la edición del libro Vitalidad cróni-
ca, que da a conocer este trastorno, des de el
punto de vista de una paciente, y pertenece a
una asociación que promueve la investigación
de la dolencia, a la que se puede acceder a tra-
vés de http://www.fibromialgia.org/web.htm. 

Apelando a esta segunda condición, el
Consell Municipal de les Dones la invitó al ciclo
de actividades mensuales de debate y divulga-
ción que organiza bajo el nombre de Dijous de
les dones. El 29 de octubre, acompañada por la
alcaldesa, Pilar Díaz, y por varios concejales del

Conferencia de Manuela de
Madre sobre la fibromialgia
La diputada y vicepresidenta del PSC habló 
en el Casal de Cultura sobre los efectos de 
esta enfermedad, que padece desde hace años 

Ayuntamiento, y arropada por más de 300 per-
sonas que llenaban el Casal de Cultura Robert
Brillas, De Madre encandiló al público por su
capacidad oratoria y su habitual gracejo. En una
conferencia de cerca de 2 horas, explicó los
prin cipales efectos de esta enfermedad; recor-
dó  que “siempre he convivido con el dolor, con
vitalidad pero con dolor” y reconoció la tortura
que supusieron tanto la peregrinación de médi-
co en médico hasta que le fue diagnosticada en
el Hospital del Mar de Barcelona co mo la in-
comprensión de muchos médicos y de perso-
nas ajenas a su entorno, una incomprensión
que incluso se repitió cuando anunció su enfer-
medad y su renuncia a la alcaldía de Santa
Coloma. 

El acto se cerró con un interesante diá-
logo con las mujeres presentes, algunas de
las cuales confesaron padecer fibromialgia.
Éstas explicaron lo mucho que las ha ayuda-
do el libro de Manuela de Madre y denuncia-
ron los problemas que les ha causado la en-
fermedad a nivel vital médico y legal. 

Manuela de Madre, con la alcaldesa, las concejalas  Mariber Peláez, Montserrat Zamora  y
Adela Donaire, y las técnicas de igualdad del Ayuntamiento Assumpta Pastor y Esther Soler

Manuela de Madre: 
“Muchas veces he tenido
que decir ‘No puedo más’”
• ¿Cuántas veces ha tenido que decir ‘Ya
no puedo más’?

Muchas. Y le confieso que en ese mo-
mento se siente mucha frustración y pena
de una misma. Pero ahora ya he asumido
mi situación y soy capaz de decir basta sin
por ello culpabilizarme.
• ¿Qué duele más, el dolor físico o la in-
comprensión de los demás?

La incomprensión duele más y se te
clava más adentro.
• ¿Se aprende a convivir con la fibro-
mialgia?

Sí, e incluso acabas desarrollando mé-
todos y maneras para paliar, en parte, el
dolor que se siente. De todas maneras,
con el dolor siempre se convive mal.
• ¿Qué consejos daría a las personas que
padecen fibromialgia o con síntomas?

Primero, que se aseguren que la tie-
nen; que sigan los consejos del médico y,
una vez asumido, olvidar a la persona que
eras y comenzar a vivir como alguien dife-
rente. La nueva persona sobrevenida por
la enfermedad también es capaz y válida
para hacer cosas; quizá no podrá hacer
tantas como antes pero también es muy
útil y es capaz de vivir con ilusión.
• ¿Y qué consejo se debe dar a los fami-
liares y amigos de la persona enferma?

Han de tener comprensión, paciencia y
ganas de ayudarla cuando sea necesario.
• ¿Cómo se ha sentido en la conferencia
realizada en Esplugues?

Muy bien. He estado muy cómoda. Ini -
ciativas como Els dijous de les dones,
para crear espacios de debate sobre te -
mas de interés me parecen imprescindi-
bles, porque ayudan a generar ciudada-
nía, identidad y colectividad.

Manuela de Madre y la alcaldesa,
con la presidenta de la Associació de
Dones de la Plana, Carme Pallarés
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PARTICIPACIÓ

La segona Audiència
Pública per a nois i noies
tractarà de l’oci juvenil

blica pròpiament dita, davant l’alcaldessa i
la resta del consistori, va comptar amb la
participació de 174 alumnes. S’hi van fer 17
propostes a l’equip de govern, que van ori-
ginar la incorporació de 16 compromisos al
Pla d’Actuació Municipal 2008-2011.

El procés, pas a pas
El procés arrenca als mesos de no-

vembre i desembre amb les sessions de tre-
ball a les aules. Al mes de gener tindrà lloc
una jornada intercentres, on una represen-
tació d’alumnes escollits democràticament
pels seus companys i companyes debatran
les propostes i consensuaran un manifest
amb els suggeriments. Aquests es presen-
taran a l’equip de govern municipal a l’Au -
diència Pública que tindrà lloc abans d’aca-
bar el curs. 

Les sessions de treball
arriben a 527 estudiants
de tercer i quart d’ESO
de cinc centres educatius

Un total de 527 alumnes de cinc cen-
tres d’ensenyament secundari —els insti-
tuts la Mallola, Joanot Martorell, Se vero
Ochoa i Joaquim Blume, i el Centre Educatiu
Utmar— han començat a abordar a les se -
ves aules les sessions de treball correspo-
nents a l’Audiència Pública als nois i noies
de tercer i quart d’ESO. Aquesta iniciativa
participativa promoguda per l’Ajuntament,
que se celebra per segon any després de l’è-
xit obtingut el curs passat, pretén crear es-
pais de debat entre el jovent i buscar la seva
perspectiva i la seva implicació en assump-
tes que els toquen de prop. Així, enguany
s’abordarà el tema del temps i els llocs per
a l’oci de la població adolescent.

El curs passat, els debats i les propos-
tes van girar al voltant dels hàbits saluda-
bles. Després d’un procés participatiu que
va arribar a 624 estudiants, l’Audiència Pú -

Imatge amb què
s’identifica l’Audiència
Pública d’aquest curs

La iniciativa pretén crear
espais de debat entre el
jovent i buscar la seva
implicació en temes 
que els toquen de prop

Pilar Díaz, en la
presentació del Llibre
Blanc de la Universitat

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar
Díaz, va participar el 29 d’octubre
com a ponent a la jornada de
presentació a la Universitat
Politècnica del Llibre Blanc de la
Universitat de Catalunya. El llibre vol
ser un document de reflexió general
en matèria de política universitària i
és, alhora, la configuració d’un full
de ruta comú de les universitats
públiques catalanes.

La comisaría de Mossos
realiza una jornada de
puertas abiertas

La ciudadanía de Esplugues
pudo comprobar cómo son por dentro
las dependencias de la comisaría de
los Mossos d’Esquadra ubicadas en la
calle Laureà Miró de Esplugues, sede
del área básica policial, que
comprende también a Sant Just. La
jornada de puertas abiertas, que tuvo
lugar el sábado 8 de noviembre, se
celebró para conmemorar los 25 años
de la reinstauración de la policía de la
Generalitat. Los Mossos están
instalados en Esplugues desde hace
dos años.

IMATGE CEDIDA PER LA UPC
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Avui, Dia Internacional contra la violència envers les dones, les institucions
públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i
els ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la mort de
Rebeca, Sanae, Rosa, Fostine Marine, Fàtima, Federica, Diana Gisela,
Fuensanta i una nena de 6 anys.
víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2008. Una
violència que, a més d’atemptar contra els drets fonamentals de les
dones, la seva autonomia i llibertat, constitueix un atac frontal contra
els fonaments de qualsevol societat, i minva la integritat individual i
col·lectiva de totes les persones que la integren.
Volem, també, renovar públicament el nostre compromís quotidià en
l’eradicació d’aquesta violència, al mateix temps que volem transmetre
un alè d’esperança atès que, malgrat la persistència de la violència en
la nostra societat i en la vida de les dones, avui gaudim de noves eines
que els reconeixen més drets i comptem amb més instruments per fer
front a aquesta problemàtica.
L’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya, el
passat mes d’abril, de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, una llei integral sorgida de la participació i experiència de
les mateixes dones que han viscut situacions de violència, així com dels
grups de dones, partits polítics i agents socials implicats en aquest greu
problema social, representa un importantíssim pas endavant en el seu
abordatge.
Per tot això, les institucions públiques de Catalunya continuem expressant:
• La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista,
ja que es tracta d’un atemptat contra els drets humans i, com a tal, ha
de ser considerat socialment intolerable.
• Els nostres esforços vers la sensibilització i detecció de qualsevol
situació de violència contra les dones. En aquest sentit, resulta essencial
continuar generant estratègies educatives allunyades dels estereotips
 sexistes, treballar en la prevenció de la problemàtica, de manera
especial, amb la població jove, així com potenciar el paper pedagògic
dels mitjans de comunicació social.
• La necessitat de continuar avançant en la implantació de la perspectiva
de gènere i de les dones per tal que aquestes puguin gaudir plenament
dels seus drets de ciutadania, tot avançant en el foment de la seva
participació en les polítiques públiques. 
• La prioritat de seguir treballant per atendre totes les dones que pateixen
violència i els seus fills i filles, esmerçant tots els recursos necessaris.
• La importància de millorar els mecanismes de coordinació, col·laboració
i cooperació entre tots els àmbits públics i privats competents i

responsables respecte l’abordatge de la
violència contra les dones. 
• Finalment, encoratgem a totes les dones que
es trobin en qualsevol situació de violència
masclista que reclamin tot l’ajut que necessitin.
Demanem a tota la societat la tolerància zero
davant de qualsevol manifestació d’aquesta
violència. És un problema de totes i tots.

* Manifest consensuat per les
quatre diputacions catalanes, la Federació Catalana
de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis i
l’Institut Català de les Dones, assumit com a propi

per l’Ajuntament d’Esplugues

DONES
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Esplugues diu
prou a la violència
de gènere
La celebració del Dia internacional,
el 25 de novembre, aplega diversos
ciutadans amb aquest mateix clam 

Prou a la violència masclista. Així de clar. Aquest missatge ha estat el
fil conductor de la campanya de sensibilització ciutadana que l’Ajun -
tament i el Consell Municipal de les Dones porten a terme durant aquest
mes de novembre i que, en el moment del tancament d’aquesta edició,
havia de culminar amb un acte públic, a la plaça Santa Magdalena, el 25
de novembre, el Dia internacional contra la violència envers les dones,
una de les principals xacres que pateix actualment la nostra societat. La
col·locació de banderoles a alguns dels principals carrers de la ciutat i
de rètols a establiments comercials adherits a la campanya ha estat el
suport promocional d’una acció dirigida a fer palès un problema que
només es pot resoldre si tots hi col·laborem. 

Manifest consensuat
L’Ajuntament s’ha adherit al manifest consensuat per les quatre di-

putacions catalanes, l’Institut Català de les Dones, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis (vegeu re-
quadre adjunt). La lectura d’aquest manifest i la d’un altre elaborat per
col·lectius joves de la ciutat; la projecció d’un audiovisual en què perso-
natges coneguts i anònims de la ciutat deien no a la violència masclista i
una representació teatral integraven el programa d’activitats previstes
per al  25 de novembre, al vespre. 

Una delegació del consell de dones de 
Sant Sebastià visita Vil·la Pepita

Una delegació del Consejo de Mujeres de Donostia por la
Igualdad i del Foro Mujeres y Ciudad de San Sebastián, encapça-
lada per la regidora d’Igualtat, Ainhoa Beola, va visitar el 25 d’oc-
tubre el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) Vil·la
Pepita. El grup de dones basques va voler conèixer de primera
mà el model de gestió del CIRD.
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Deixa entrar al teu domicili i al teu lloc de treball la màxima radiació
solar a l’hivern: permet estalviar calefacció
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mas y la buena factura y realización”. El Premi Angelina Alós (2.500
euros) se otorgó a Francesca d’Alfonso, italiana residente en Barcelona,
por Bicho número 2. Los miembros del jurado tuvieron en cuenta “su
construcción compacta y convivencia de texturas en un mismo plano”
y “su nivel de elaboración y resultado final”. El Premi Pujol i Bausis
(1.400 euros) fue para Lluís Maria For na guera, de Badalona, por
Composició a l’espai. Según el jurado, “sitúa los valores tradicionales
de la alfarería a un nivel de evolución formal a partir del movimiento
morfológico del volumen de una misma pieza mediante su repetición”.

La obra finalista correspondió a la madrileña Majo Cerdán. Las 20
figuras seleccionadas —que han estado expuestas durante un mes en
la sala de exposiciones del Casal— correspondían a ceramistas de
Milán, Madrid, Zaragoza, Valencia, Castellón, Girona y de la provincia de
Barcelona, así como al alumnado del Taller de cerámica Fundació
Finestrelles de Esplugues, que participaba fuera de concurso.

La 15ª Biennal de Ceràmica Angelina Alós, uno de los aconteci-
mientos culturales más prestigiosos de la ciudad, dio a conocer sus ga-
nadores el pasado 30 de octubre en un acto que llenó la sala principal
del Casal de Cultura Robert Brillas. Una vez más, el certamen puso de
relieve la estrecha relación entre el mundo de la cerámica y Esplugues.

La trascendencia de la Biennal quedó patente con el hecho de
que se presentaran más de un centenar de obras de 64 artistas proce-
dentes en su mayoría del Estado español, pero también de países como
Japón, Italia, Alemania y Holanda. De todas las composiciones artísti-
cas presentadas fueron preseleccionadas 20 obras de 16 artistas, de
entre las que surgieron los tres ganadores.

El primer premio, que lleva el nombre de Ciutat d’Esplugues  y
está dotado con 4.000 euros, fue para la ceramista valenciana Ra faela
Pareja, por la obra Recuerdos insolubles. El jurado valoró “la contun-
dencia orgánica de los volúmenes, así como la innovación en las for-

La valenciana Rafaela Pareja
la 15ª Biennal de Ceràmica A
El jurado destaca la calidad de las más de cien obras presentadas, algunas proc

Un grup de visitants observa ’Recuerdos insustituibles’, la obra que ganó el primer premio
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Para el motor del coche cuando se produzca un parón en el tráfico
superior a dos minutos: reduce las emisiones de CO2
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ja se lleva 
Angelina Alós

El acto de entrega de premios estuvo presidido por la alcaldesa,
Pilar Díaz, que significó el hecho de que la Biennal, junto al impulso de
los espacios museísticos de Pujol i Bausis y Can Tinturé y la potencia-
ción de la escuela municipal de cerámica, “son exponentes de la
apuesta firme y decidida que el Ayuntamiento hace de esta expresión
artística”. En este sentido, recordó la inminente apertura del Es plu -
gues Future Factory en la antigua fábrica de La Baronda, un equipa-
miento que albergará oficinas pero también exposiciones permanentes
de cerámica, y que acogerá la próxima edición de la bienal en 2010.

El primer teniente de alcaldía y concejal de Patrimonio, Enric Giner,
destacó la consolidación y el carácter “internacional” del certamen. El ju-
rado de la Biennal Angelina Alós estuvo formado por cinco expertos:
Gemma Amat, directora de Artesanía de la Generalitat; Sergi Balaguer,
arquitecto; Pilar Parcerisas, crítica de arte, y los ceramistas Isabel Barba
y Antoni Cumella. 

rocedentes de Italia, Alemania y Japón

Rafaela Pareja
junto a la pieza que
le ha dado el primer
premio de la Biennal

La ganadora del Premi Ciutat d’Esplugues 2008, Rafaela Pareja,
de 46 años y natural de Xàtiva, lleva más de 20 años dedicándose a
la cerámica. En Vinalesa, municipio valenciano donde reside, dirige
junto a Samuel Bayarri un taller de cerámica artística centrado en
escultura, relieve y alfarería. Entre 2002 y 2004 ganó premios en
concursos de Castellón, Zamora y Tarragona.
• ¿Cómo se inició en el mundo de la cerámica?

Estudié Artes y Oficios en la modalidad de escultura y luego co-
nocí a Samuel Bayarri, que ya era ceramista. A través de él empecé
a conocer la cocción de la arcilla y a partir de ahí me fui formando
más profundamente en las técnicas.
• ¿Le sonaba la relación de Esplugues con la cerámica?

Sí, de la ceramista Angelina Alós, una de las pioneras en cerámi-
ca artística, cuya figura he podido conocer a través de revistas espe-
cializadas.
• En comparación con otros concursos a los que se ha presentado,
¿en qué lugar pondría a la Biennal d’Esplugues?

Lo considero como uno de los mejores concursos que hay en la
península. Cuando me seleccionaron por primera vez ya fue como
subir un escalón, y ahora que me han dado el premio, es como si
hubiera ascendido otro peldaño.
• Explíquenos la obra ganadora, ‘Recuerdos insolubles’

Mi fuente de inspiración es la naturaleza, pero a la hora de elabo-
rar la obra fluyen los sentimientos que una lleva dentro, los positi-
vos y los negativos. El resultado es una mezcla de todos esos re-
cuerdos, que, como la cerámica, no son solubles y se quedan para
siempre.
• ¿Cómo surgió la idea?

Resultó curioso, ya que incrusté la porcelana sobre una base de
gres por casualidad, y me gustó la sensación que producía, las som-
bras que iba creando y el volumen.
• ¿Cuánto se tarda en una obra de este tipo desde que viene la ins-
piración hasta que se hace realidad?

Es muy relativo. Con esta obra igual he estado varios meses. El
proceso requiere tiempos de espera, para que la figura se seque y
adquiera la dureza adecuada. Cada pieza tiene un tiempo.
• ¿Cree que la cerámica artística está considerada como un arte
menor?

Hasta hace poco sí, pero ahora está cambiando. Está entrando
en los museos y, cada día más, creativos de otras disciplinas, como
la pintura y la escultura, utilizan la cerámica para expresarse.
• Buenos tiempos para la cerámica artística en plena ebullición
tecnológica...

Sí, es un momento en que se están fusionando nuevos materia-
les, por lo que tiene por delante un gran futuro para llegar a ser va-
lorada como se merece.

Rafaela Pareja: “Los recuerdos 
y la cerámica son insolubles, 
se quedan para siempre”
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L’Aplec ha viscut la cinquena edició

Tot i que la pluja va intentar deslluir el 5è
Aplec de la Sardana d’Esplugues el 2 de novem-
bre passat, la trobada anual de dansaires d’ar -
reu de Ca talunya que organitza la Secció Sar -
danista de L’Avenç passarà a la història per dues
raons. Perquè ha estat la primera edició que
s’ha hagut de celebrar sota cobert —el parc de
Can Vidalet va ser substituït pel poliesportiu del
barri a causa de la pluja—, però sobretot per-
què s’hi va estrenar un tema compost expres-
sament per a l’ocasió: L’Aplec cordial d’Es plu -
gues 2008.

La peça porta la signatura d’un dels au-
tors sardanistes més prolífics, Tomàs Gil i
Membrado, de 93 anys, que va ser-hi present.
“He dedicat aquest tema amablement a la
Secció Sardanista de L’Avenç per la seva lluita
constant per enaltir la sardana, que tots neces-
sitem i que ens fa estar vius”, va explicar a El
Pont el mestre Gil, que amb aquesta ha com-
post 1.249 peces.

Aquesta estrena va ser una de les 26 sar-
danes que es van ballar durant tot el dia, en ses-

L’Aplec d’Esplugues
estrena sardana pròpia
Prop de 700 persones van participar a la trobada, que es
va fer al Poliesportiu de Can Vidalet a causa de la pluja

sions de matí i tarda, interpretades per les co-
bles Ciutat de Cornellà, La Prin cipal del Llo -
bregat i Jovenívola de Sabadell. Un altre dels
moments estel·lars de la dia da va ser el con-
curs de colles improvisades. Se n’hi van presen-
tar nou, una d’elles infantil. Una part important
de la colla guanyadora la formaven dansaires
espluguins, tot i que en aquests concursos “el
que preval és passar-s’ho bé; de fet tothom rep
el mateix obsequi”, recorda el president de l’en-
titat organitzadora, Joaquim Bonet.

D’arreu de Catalunya..., i París
Malgrat el temps, prop de 700 persones

van participar a l’Aplec. A més d’Esplu gues, n’hi
havien d’altres localitats del Baix Llobregat,
Barcelona, Ba da lona, Manresa, Vic..., i París.
Fidel al seu costum, Georges Mu sset, que va
aprendre a ballar sardanes al Casal Català de
la capital francesa, va voler ser-hi present,
acom panyat d’una altra persona. “Venim cada
any perquè estimem Cata lunya. Jo no hi tinc
arrels familiars, és una arrel de cor”, diu.  

Ral·li de vehicles 
clàssics entre 
Esplugues i Corbera

Un total de 67 vehicles clàssics, la
majoria motos, van participar el 26 d’oc-
tubre al Motor Baix Clàssic, organitzat
pel Moto Club Esplugues, entre d’altres.
El ral·li va sortir d’Esplugues i va acabar
a Corbera. El públic va poder veure au-
tèntiques relíquies del motociclisme,
com una Zündapp K500 de l’any 1943 
(de l’espluguenc Joan Lorente), 
una Moto Guzzi Hispania 65 de 1947 
o una BMW amb side de 1953.

Conferència del 
Grup d’Estudis 
sobre Can Vidalet

La transformació del barri de
Can Vidalet i les lluites veïnals dels úl-
tims anys del franquisme i els primers
de la democràcia van protagonitzar la
xerrada de novembre del Grup
d’Estudis d’Esplugues, sota el títol Can
Vidalet, història del barri a través de
les seves entitats. Representants de la
parròquia i del CCA Pl. Macael van
parlar del passat i el present del barri.
El Grup d’Estudis vol continuar fent
xerrades sobre els diferents barris
d’Esplugues.

La jornada sobre la
enfermedad alcohólica
será en el CM Puig Coca

La jornada que celebra este
sábado, 29 de noviembre, la
asociación Alcohólicos Rehabilitados
de Esplugues se celebrará en el
Centre Municipal Puig Coca, desde 
las 10 de la mañana hasta las 8 de 
la tarde.
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Luis Pardo omplí de
màgia el Casal de
Cultura Robert Brillas

L’espectacle Kasual-mente, del mentalista Luis Pardo, ha estat
un dels èxits de l’actual temporada d’Esplugues Entra En Escena
(eeee!). El públic que omplí el Casal de Cultura Robert Brillas segur
que va sortir fent-se moltes reflexions després de veure les transmis-
sions de pensaments, el moviment d’objectes metàlics i les predic-
cions de Luis Pardo. A més, a les últimes setmanes s’ha pujat el teló
a Esplugues per veure l’espectacle de dansa Monkeys, de la compan-
yia Tapeplas (al Robert Brillas), i la comèdia Arte, novament repre-
sentada pel grup espluguí L’Endoll a L’Avenç. Tampoc no han faltat els
espectacles infantils, amb Pinotxo i L’ocell meravellós. 

Èxit de públic de la 
30a Exposició de bolets

Un any més, l’últim cap de setmana d’octubre Esplugues es va
omplir de bolets. No a la muntanya, sinó al Casal de Cultura Robert
Brillas, que va acollir la 30a Exposició de bolets, l’acte principal de les
22es Jornades Micològiques Inter na cionals. El públic, que va omplir
el casal, va poder veure-hi un total de 308 espècies diferents —la tem-
porada va començar bé, però el clima benigne d’octubre ho va fre-
nar—, recollides la setmana anterior a la Garrotxa per una vintena de
micòlegs d’arreu d’Espanya i d’Europa. Les jornades, úniques al con-
tinent, les organitza Amics de la Micologia d’Esplugues i inclouen
també degustacions a preus populars, un menú-dinar cuinat per ex-
perts micòlegs, actuacions culturals i un passi d’audiovisuals que per-
met endinsar-se en aquest món tan de moda als últims temps. 

El film ‘Dones’ protagonitza
el ‘Dijous de les Dones’

La Masoveria va acollir el 6 de novembre el passi de Dones,
pel.lícula de Judith Colell basada en el llibre d’Isabel Clara-Si -
mó, dins del cicle Els dijous de les dones. En acabar, les partici-
pants van poder debatir sobre el que planteja el film: els con-
flictes que provoquen els estereotips en el món femení. L’acte
va comptar amb la presència d’una de les protagonistes, l’actriu
espluguenca Cristina Baeza (dempeus, a la dreta de la foto).
“Malgrat que la pel·lícula es va produir fa vuit anys, estic ner-
viosa perquè suposa l’estrena a Esplugues”, va dir a EL PONT.

Esplugues participa a la
Mostra de Cinema del Món

Els ajuntaments de Sant Joan Despí, Cornellà i Esplugues
han encetat un projecte conjunt per tal d’impulsar el cinema sobre
la sostenibilitat del planeta: Mostra del Cinema del Món. Es tracta
de la projecció de les millors pel·lícules que van participar a l’estiu
al Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient, a més d’ex-
posicions d’entitats i col·lectius socials. La mostra s’ha celebrat
aquest any a Sant Joan Despí.

Segon premi de la Loteria
Primitiva a Can Vidalet

Un segon premi (5 encerts més el complementari) de la
Loteria Primitiva del 30 d’octubre es va validar a Esplugues,
en concret a l’establiment situat a la rambla Verge de la Mercè,
46, al barri de Can Vidalet. La persona encertant s’ha endut un
premi de 53.642 euros.

El regidor de Medi Ambient d’Esplugues,
José Blas Parra (dreta), a la inauguració

L’espectacle de Luis
Pardo fa partícip el públic

Els visitants van poder observar més de 300 espècies
IM

AT
G

E 
C

ED
ID

A 
P

ER
 L

’A
JU

N
TA

M
EN

T 
D

E 
SA

N
T 

JO
AN

 D
ES

P
Í

el pont  170 dia 18:Maquetación 1  20/11/08  13:13  Página 24



VIDA CIUTADANA

EL PONT D’ESPLUGUES|
170 | desembre de 2008

25

Castanyes mullades

La Castanyada 2008 va estar passada per
aigua. La pluja va obligar a ajornar o a fer sota
cobert les festes previstes als diferents barris
de la ciutat durant la tarda del 31 d’octubre. les
castanyades que organitzaven l’Esplai Pubilla
Cases Can Vidalet, les associacions de veïns del
Gall, La Plana, Finestrelles i Can Vidalet, l’Esplai
Espurnes, l’Espluga Viva, l’Asociación Cultural
Andaluza d’Esplugues i el Centro Cultural An -

La pluja obliga a celebrar la majoria de festes
populars del 31 d’octubre sota cobert

tuació de pallassos inclosa a la castanyada de
La Plana i a anul·lar la del Gall. Com a dada des-
tacable, cal apuntar l’actuació de la banda de
l’Escola Municipal de Música a la festa de Can
Vidalet. En el concert es va interpretar l’obra
Aire d’Albert Guinovart, dos temes de cinema:
Amarcord i Forrest Gump, un tema dixieland:
Tiger Rag, l’Imagine de John Lennon i tres pas-
dobles: Amparito Roca, Paco Sirvent i Paquito

daluz Plaza Macael i la Comissió de Festes de
Can Vidalet, que estava previst fer-les a l’aire
lliure, es van haver de celebrar a l’interior de di-
ferents equipaments municipals o als locals de
les entitats organitzadores, per culpa de la
quantitat de pluja caiguda durant tot el dia a la
nostra ciutat. Això sí, les castanyes no hi van fal-
tar. Al Gall, per exemple, en van consumir 80
quilos. L’Associació de Veïns de Can Clota va
ajornar la seva castanyada i la va celebrar 24
hores més tard, l’1 de novembre, a la plaça del
Taxi. I la castanyada jove, a l’Espai Jove Remolí,
es va celebrar sense problemes.

El canvi d’escenari va obligar, per exem-
ple, a la cancel·lació del correfoc infantil previst
a la festa de l’Esplai Espurnes, a escurçar l’ac-

el chocolatero. La Banda està formada per una
vintena de músics, entre alumnes de l’escola i
col·laboradors, i està dirigida per Pere Bayona,
també director de l’Escola.

Concurs de panellets
La pluja també va obligar al canvi d’esce-

nari del Concurs de panellets, que es va fer al
Casal de Cultura Robert Brillas. Va tenir una
quinzena de participants i Marta Lligades —mi-
llor sabor— i Montserrat Nevado —millor  pre-
sentació— van ser-ne les dues guanyadores. La
cui nera Carme Martínez va fer-ne de jurat. El
Concurs celebrava la vint-i-setena edició i era
organitzat per la Secció Sardanista de L’Avenç.
La Cobla Baix Llobregat va amenitzar l’acte.  

Lliurament de premis al Concurs de panellets i preparació de castanyes a l’ACAE

La festa d’Espluga Viva va incloure tast de castanyes i sopar

El Esplai de Gent Gran 
El Gall homenajea a 
sus socios de 80 años

El Esplai Municipal de Gent
Gran de El Gall rindió homenaje el
pasado 22 de octubre a siete socias y
cuatro socios que han cumplido 80
años en 2008. Las personas
homenajeadas fueron Cipriano
García, Francisco Hidalgo, Julia
Zapata, Encarna Rodríguez, Andrea
Pac, Carmen Oliver, Francisco
Lorente, Antonio Vilches,
Resurrección Esturillo, Felisa
Rodríguez y Asunción Valverde (en la
foto, junto a la alcaldesa, Pilar Díaz).

Curs de disseny 
de pàgines web 
per a entitats

Representants d’onze entitats
d’Esplugues han participat a la
primera fase del curs de disseny de
pàgines web, que ha tingut lloc al
Centre Municipal Puig Coca dins del
programa de formació del Punt de
Suport Associatiu impulsat per
l’Ajuntament. Les entitats que no han
pogut finalitzar el disseny de la seva
pàgina web disposen en una segona
fase d’assessorament personalitzat.
Properament es desenvoluparà, en
col·laboració amb la Diputació, el
Portal Associatiu d’Esplugues. El
programa municipal de formació a
les entitats ja té definits els dos
propers cursos: Gestió econòmica,
durant el gener de 2009 (la data
màxima d’inscripció és el 2 de gener),
i Disseny i gestió de projectes, durant
el febrer (inscripcions fins al 27 de
gener). Ambdos tenen un màxim de
25 persones.
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Nausicaa Bonnin, la Sandra de El cor
de la ciutat, ha crescut entre bambolines.
Filla del director teatral Hermann Bonnin,
deu el seu nom a la princesa d’aquest
nom de l’Odisea. Als 23 anys ja ha fet tea-
tre, cinema i televisió. El 23 d’octubre va
estar a la Biblioteca Pare Miquel on,
acompanyada de l’actor Enric Rodríguez
(el seu germà a la sèrie) i el músic Lau -
taro Rosas, va llegir una selecció de poe-
mes àrabs i perses contemporanis.
• Quines referències tenies fins ara
d’Esplugues?

De treball. D’anar i venir de TV3 per
rodar El cor de la ciutat i de seqüències
exteriors que hem gravat aquí. Ah!, i l’Òs-
car Jaenada, amb el qual vaig treballar a
la pel·lícula La vida abismal.
• De les disciplines interpretatives que
has fet fins ara, amb quina et quedes?

M’atrau sobre tot el directe: teatre, re-
citar poesia..., però totes m’interessen.
• Fa ràbia que el gran públic et conegui
sobretot per El cor de la ciutat?

S’ha de veure la part positiva: el fet de
sortir a la tele pot fer que hagi gent que et
vagi a veure al teatre o a recitar poesia.
• Creus que la poesia és universal o hi ha
una poesia àrab i una poesia occidental?

A tot arreu s’expressen els mateixos
sentiments humans, però hi ha diferents
maneres d’expressar-los segons la cultu-
ra. Els poemes que hem triat a aquest re-
cital són poemes molt característics que
no es poden trobar a la poesia occidental.
• Pels conflictes?

Sí, ens interessava donar a conèixer el
que s’està fent ara a països com Iran, Af -
ganistan o Palestina, amb la realitat que
estan vivint.

Intensa activitat a les
biblioteques de la ciutat
Cinema, exposicions, contes, poesia, clubs de
lectura, concerts, tallers i conferències, entre
les ofertes dels dos equipaments municipals

Anar a la biblioteca s’ha convertit en els
últims anys en molt més que anar a demanar i
llegir llibres. A banda d’incorporar nous for-
mats, gràcies a les noves tecnologies, els usua-
ris de les dues biblioteques municipals d’Es -
plugues —La Bòbila i Pare Miquel— po den
gaudir d’un ampli ventall d’activitats relaciona-
des amb la lectura.

Per constatar-ho, només cal veure la pro-
gramació de l’últim mes. A la biblioteca Pare
Miquel s’han celebrat diverses sessions  de
contes (cada dissabte al migdia, més alguna
sessió entre setmana), un recital de poesia
àrab i persa contemporània a càrrec dels tele-
visius Enric Rodríguez i Nausicaa Bonnin (ve -
geu entrevista), un parell de sessions del Club
de Lectura sobre el reeixit El noi del pijama de
ratlles, un concert del cantautor Nelson Po -
blete, una conferència sobre Gandhi i, fins i tot,
un taller per optimitzar la memòria. A més, ha
albergat l’exposició 9 rutes modernistes a prop
de Barcelona (més informació a la pàgina 29).

La Bòbila homenatja 
Sherlock Holmes

Per la seva banda, la biblioteca ubicada a
la plaça de la Bòbila ha acollit un cicle dedicat a
Sher lock Holmes, el popular detectiu sorgit de
la ploma d’Arthur Conan Doyle, amb una con-
ferència de l’escriptor i crític Carlos Pujol, la
projecció de quatre pel·lícules i l’exposició de la
interessant col·lecció del barceloní Joan Prou -
basta, president del Círculo Holmes, amb lli-
bres escrits en els més diversos idiomes, cò-
mics, films i multitud de gadgets. A més, La
Bò bila ha estat escenari de lectures de contes,
espectacles familiars i tertúlies sobre novel·la
italiana i negra, aquesta última l’especialitat del
centre.

Precisament, recentment s’ha donat a
conèixer el nombre de novel·les d’aquest gène-
re que optaran al tercer premi internacional L’H
Confidencial, que promou la biblioteca. S’hi han
presentat 57 originals, entre ells alguns de Lla -
tinoamèrica i un d’Israel. 

Nausicaa Bonnin: 
“Sortir a la tele afavoreix
que la gent vagi a veure’t al
teatre o a recitar poemes”

Exposició sobre Sherlock Holmes a la Biblioteca La Bòbila. A la dreta, 
l’actriu Nausicaa Bonnin, que va recitar poemes a la Biblioteca Pare Miquel
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Estudiantes del Colegio
Alemán conocen de
primera mano la obra 
de grandes artistas
Antoni Tàpies y Òscar Tusquets, ex alumnos del
centro, abren sus puertas a estudiantes del colegio

Conocer la obra de los grandes artistas
catalanes y españoles de primera mano. Bajo
esta premisa el Colegio Alemán de Esplugues
ha iniciado una experiencia que permite a su
alumnado de Preparación Universitaria y 2º de
ESO acceder, más allá de las clases teóricas, a
la obra de los artistas y creadores contemporá-

la asignatura Apro xi ma ción al arte, al diseño y a
la comunicación visual.

Gracias a las gestiones del colegio, los es-
tudiantes tuvieron acceso a la Fundació Tà pies,
donde pudieron apreciar la evolución de su obra,
y al estudio de Òscar Tusquets, con quien tuvie-
ron la oportunidad de disertar sobre arquitectu-

neos más prestigiosos estableciendo un contac-
to directo con ellos o con su legado artístico.

Los dos primeros artistas que han podido
conocer de cerca estos estudiantes del centro
escolar implantado en Esplugues son dos figu-
ras universales: el pintor y escultor Antoni Tà -
pies y el arquitecto Òscar Tusquets. Se da la cir-
cunstancia de que am bos son ex alumnos del
Colegio Alemán. “Hemos buscado dos referen-
tes artísticos que hubieran pasado por el cole-
gio para implicar aún más al alumnado”, co-
menta Maria Eugènia Santacana, impulsora de
la idea, con apoyo de la dirección, y profesora de

ra y diseño. La experiencia resultó altamente sa-
tisfactoria para quienes aspiran a ser futuros ar-
tistas o formarse en estas disciplinas. “Una in-
mersión directa en el mundo del arte contem-
poráneo”, señala Alex Bravo sobre su visita a la
Fundació Tàpies. “Gracias, señor Tus quets, por-
que usted ha sido la persona que me ha dado la
primera lección”, expresa Gui llermo Farinós.
Esta aproximación práctica a figuras universales
del arte se intentará repetir cada curso con au-
tores diferentes. Para éste, los protagonistas son
el pintor mallorquín Mi quel Barceló y el conoci-
do cocinero-creador Ferran Adrià. 

Òscar Tusquets, con alumnos
del Colegio Alemán en su estudio
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Instalan placas solares
en el CEIP Isidre Martí

El centro de educación infantil y
primaria Isidre Martí cuenta desde
noviembre con una instalación foto-
voltaica en la cubierta formada por 66
placas solares, que producen energía
eléctrica para el propio centro. La ins-
talación la han llevado a cabo alum-
nos-trabajadores del Taller de ocupa-
ción de instalaciones de equipos de
energía renovable —financiado por el
Fondo Social Europeo, el Servei
d’Ocupació de Catalunya y  el
Ayuntamiento—, que también ha ins-
talado un sistema similar en la biblio-
teca Pare Miquel y placas solares, en
este caso para agua caliente, en el
CEIP Gras Soler y la Fundació Proa.
Integrantes del taller realizaron el 10
de noviembre una explicación del fun-
cionamiento de la instalación a estu-
diantes de quinto y sexto (foto).

Campaña solidaria 
en la Escola Utmar

La Escola Utmar de Esplugues de-
dicará este año su Campaña Solidaria
de Navidad a donar juguetes nuevos a
hijos e hijas de personas internas en
centros penitenciarios para que puedan
vivir las fiestas de forma normalizada.
La campaña está abierta a todas las fa-
milias, que podrán depositar los jugue-
tes los días 17 y 18 de diciembre en las
diferentes dependencias del centro:
calle Molí, 48 y 77, y calle Menta, 20.

FOTO CEDIDA PER L’ESCOLA UTMAR
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La primera rajola de
la col·lecció es presen-
tarà el 13 de desembre,
al Museu Can Tinturé.
Aquell dia es podrà ad-
quirir al mateix museu i
a la Fira de Nadal del
carrer Àngel Guimerà

L’Ajuntament inicia una
col·lecció de rajoles de relleu
El primer model, que es posarà a la venda aquest
desembre, es va aplicar a la Casa Lleó Morera

presentarà en el decurs d’un acte públic que
es farà a Can Tinturé (vegeu L’Agenda), on es
posarà a la venda des d’aquell mateix dia. El
dissabte 13 de desembre també es podrà ad-
quirir a la Fira de Nadal, a la zona de vianants
del carrer Àngel Guimerà.

L’A juntament ja va iniciar l’any 1996 la
seva primera col·lecció de rajoles, que comp-
ta ja amb dotze exemplars, i l’any 2009 s’edi-
tarà la número 13. Per altra banda, la col·lec-
ció de rajoles amb relleu incorporarà un nou
model cada dos anys. 

L’Ajuntament ha impulsat la creació
d’u na nova col·lecció de rajoles, dedicada a
pe ces amb relleu. El primer model que veurà
la llum serà la rèplica d’una rajola modernis-
ta apli cada a la casa Lleó Morera de Bar ce -
lona, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i
Mon taner.

La peça va ser produïda per la fàbrica
Hijo de Jaime Pujol i Bausis d’Esplugues i les
de rèplica que ara es posaran a la venda les
ha realitzat el prestigiós ceramista barceloní
Manel Diestre. Aquesta rajola de relleu es

La rambla Verge de 
la Mercè acoge la
exposición ‘Gràcies’

Esta muestra, producida por la
Diputación de Barcelona, explica que el
ruido, la convivencia, la tenencia de ani-
males de compañía y la movilidad son
cuatro aspectos que inciden en la calidad
de vida de las personas en la ciudad. La
exposición, que cierra sus puertas este
viernes, 28 de noviembre, tiene un claro
carácter sensibilizador, porque trata de
concienciar a las personas sobre las
consecuencias que el comportamiento
de cada ciudadano y ciudadana tiene
sobre sí mismo y sobre los demás.

Mostra sobre les rutes
modernistes a la
Biblioteca Pare Miquel

La Biblioteca Pare Miquel va acollir
l’exposició 9 Rutes modernistes prop de
Barcelona, un passeig pels edificis i ma-
nifestacions artístiques del Modernisme
situats preferentment als voltants de
Barcelona, que inclou Esplugues i la seva
producció de ceràmica modernista. La
mostra, produïda per la Xarxa de Muni -
cipis de la Diputació de Barcelona, es va
inaugurar el dimecres 22 d’octubre
acom panyada d’una conferència de Mar -
ta Saliné, conservadora del Museu Can
Tin turé. L'exposició vol fer palès que no
només a Barcelona capital es poden tro-
bar exemples de l'art modernista. A la
ruta del Baix Llobregat, s’hi inclouen les
visites a la Colònia Güell (Santa Coloma
de Cervelló), a les diferents obres de
Jujol a Sant Joan Despí i a la Fàbrica
Pujol i Bau sis d'Es plugues, productora
de bona part de la ceràmica emprada
pels arquitectes modernistes.
L’exposició va tancar les seves portes el
23 de novembre passat.

Restauració d’un llibre de comptes de la Fàbrica Pujol i Bausis

L’Arxiu Municipal ha restaurat el llibre de comptes corrents (1895-1897) de la
Fàbrica Pujol i Bausis, que ja pot ser consultat per la ciutadania que hi estigui inte-
ressada. La restauració era necessària per millorar-ne l’estat, que era deficient, a
causa dels plecs, arrugues, esquinços, forats, fongs i altres tipus de taques en molts
fulls. A més, li mancaven les cobertes.

Aquest llibre és un document important, perquè permet saber quins eren els
clients i els proveïdors de la Fàbrica Pujol i Bausis durant aquells anys, en ple
Modernisme; conèixer què s’hi produïa i què es cobrava i saber el material que es
comprava i què costava. A més, a través del seu contingut, es pot estudiar l’evolució
de la comptabilitat de l’empresa en relació a la resta de documentació de la Fàbrica
Pujol i Bausis que l’Arxiu conserva d’altres anys.
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Els tallers que aquest any s’han portat a terme dins de l’Esplujove
—la programació d’activitats i de serveis destinats a la gent jove del mu-
nicipi—han comptat amb la presència de gairebé 600 participants, una
xifra que confirma la consolidació de l’Esplujove com una de les princi-
pals ofertes d’informació, formació i lleure per a la gent jove. 

L’any 2008 ha representat un punt d’inflexió en aquest programa.
La consolidació del Casal de Cultura Robert Brillas com a marc d’activi-
tats, compartint protagonisme amb l’Espai Jove Remolí, i l’increment de
l’oferta han fet augmentar durant l’últim any d’una manera notable el
nombre de persones usuàries del conjunt de serveis que ofereixen tots

Prop de 600 joves han participat
enguany als tallers d’Esplujove
El nombre de persones usuàries puja per l’increment d’activitats i per la
incorporació del Brillas com a espai de referència per a  la gent jove

dos centres. La participació de 295 joves als tallers del Remolí i de 277
als del Brillas mostren l’èxit i la bona acollida d’aquesta descentralitza-
ció.

El Casal de Cultura Robert Brillas també ha passat a acollir el Punt
d’Informació Jove, que abans estava instal·lat a la Bi blioteca Pare Mi -
quel, amb la qual cosa l’equipament del carrer Àngel Gui merà, a més de
les seves funcions habituals, s’ha consolidat com un espai d’activitats
per a la població juvenil d’Esplugues. Les consultes als dos punts joves
s’han multiplicat durant els últims dotze mesos.

L’altra causa que l’Esplujove arribi a una major quantitat de pobla-
ció és l’increment de l’oferta. La programació es renova ca da trimestre,

amb continguts nous que donen resposta a les demandes juvenils. Així,
enguany s’han fet per primer cop activitats com la Setmana de la
Sensualitat, un taller d’elaboració d’un curtmetratge i un cicle de cine-
ma, i s’han introduït nous serveis, com el d’informació a la carta, que

permet comunicar  les activitats per correu electrònic o missatge de
mòbil als nois i les noies que es donin d’alta. També ha augmentat el
nombre de concerts i daltres activitats destinades al públic juvenil.

Polítiques d’emancipació, el proper repte
El regidor de Joventut, José Blas Parra, considera que, un cop con-

solidades els vessants participatius i lúdics, “el proper repte d’Esplujove
és treballar aspectes que afavoreixin l’emancipació del jovent”. En
aquest sentit, es potenciaran serveis d’informació sobre l’accés a un ha-
bitatge assequible, aspectes formatius (com els grups de conversa per
millorar idiomes) i assessories laborals, entre d’altres. 

El programa de dinamització 
juvenil es complementarà amb 
nous serveis destinats a afavorir
l’emancipació del jovent

El grup Brigada Cobalto va participar al festival de grups joves
celebrat el 8 de novembre al Casal de Cultura Robert Brillas
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Els clubs i els centres educatius d’Es plu -
gues han incrementat de manera notable la
seva presència als Jocs Esportius Es co lars. Al
curs 2008-2009, la participació ha augmentat
tant pel que fa al nombre de participants (152
nois i noies més), com pel nom bre d’equips,
gràcies sobretot a la incorporació de la lliga
escolar de bàsquet —que viu just la seva sego-
na edició— als Jocs Esportius. També s’ha de
destacar la incorporació  del Club d’Escacs
d’Esplugues-L’Avenç i del Judo Tao, que parti-
ciparan a les jornades corresponents.

Els esports que registren més participa-
ció espluguenca dins dels jocs escolars són el
bàsquet, amb 16 equips, i el futbol i el futbol
sala, amb 12 equips en cada cas. La gimnàsti-
ca artística comptarà amb 66 competidores i
serà l’esport que comptarà amb més noies
participants. 

Les altres tres modalitats amb una pre-
sència femenina important són el voleibol, el
bàsquet i l’handbol. A la resta d’especialitats
el percentatge masculí és majoritari. Les enti-

tats presents als Jocs Esportius Escolars són
el CCA Plaza Macael, el Club Voleibol Es plu -
gues, el Col·legi Alemany, l’Escola Na za reth, el
Futbol Associació Es plu guenc, el CF Can Vi -
dalet, els CEIP Folch i Torres, Joan Maragall,
Lola Anglada, Gras Soler, Isi  dre Martí, Matilde
Orduña i Can Vidalet; Associació Penya  Esplu -
gues de Futbol Sala, el Club d’Escacs Es plu -
gues, el Club Gimnàstica Artística Les Moreres
i el Judo Tao. 

Important augment 
de participació als Jocs
Esportius Escolars

Oriol Sàlvia guanya 
la Copa d’Espanya

Oriol Sàlvia  va guanyar recentment
la Copa d’Espanya d’esquaix, a Pon te -
vedra. A la final es va imposar a l’egipci
Amir El Samahy (10-12, 11-5, 11-2 i 11-
1). Sàlvia és veí d’Esplugues i juga amb el
Can Mèlich, club amb el qual va ser vuitè
a l’Europeu per equips.

Alfons Godall i Àngel
Mur, entrevistats a 
ETV amb Josep Pons

El vicepresident del FC
Barcelona, Alfons Godall, i
l’exmassatgista del club català,
Àngel Mur, han estat dos dels
protagonistes  del programa Flaixos
de Sobretaula que Josep Pons
presenta a Esplugues Televisió. Mur
va estar acompanyat del periodista
Enric Bañeres, autor d’un llibre que
recorda la trajectòria de la nissaga
Mur —pare i fill— com a
massatgistes del Barça.

Presenten un llibre 
sobre Gamper a L’Avenç 

Emma Gamper, néta del
fundador del Futbol Club Barcelona, va
presentar el 16 de novembre passat a
L’Avenç el llibre De Hans Gamper a
Joan Gamper. L’acte va ser organitzat
per la Penya Barcelonista de L’Avenç.

Jornades de minibàsquet
Alumnes de sisè de primària d’es-

coles públiques i concertades de la ciutat
participaran els dies 11 i 12 de de sembre
a les XV Jornades Escolars de Mini bàs -
quet, al Poliesportiu Can Vidalet i al CEM
La Plana. L’objectiu d’aquestes jornades
és la promoció d’aquest esport entre la
població escolar de la nostra ciutat.

Gairebé un miler d’infants hi intervenen. Bàsquet,
futbol sala i futbol són els que tenen més inscripcions 
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Esplugues ret homenatge
a Anna Tarrés, Andrea
Fuentes i Jesús Collado

El Saló de Plens de l’Ajuntament es va
omplir de públic el 3 de novembre passat amb
motiu de l’acte institucional d’homenatge als
tres esportistes d’Esplugues que han participat
enguany als Jocs Olímpics i Paralímpics de
Beijing: Anna Tarrés, seleccionadora espanyola
de natació sincronitzada, Andrea Fuentes, doble
medallista d’aquesta disciplina als Jocs Olím -
pics, i Jesús Collado, nedador que va guanyar la
medalla d’or als 400 lliures als Para límpics,
amb rècord mundial de la distància inclòs.

Representants d’entitats, regidors i regi-
dores de l’Ajuntament i ciutadans en general
van assistir a aquest acte, presidit per l’alcal-
dessa, Pilar Díaz, el primer tinent d’alcaldia,
Enric Giner, i la regidora d’Esports, Montserrat
Zamora. L’alcaldessa va felicitar els tres espor-
tistes “per haver fet realitat els vostres somnis
olímpics” i els va donar les gràcies “per haver-
nos donat, a la ciutat d’Esplugues, la gran ale-
gria dels vostres èxits i per permetre’ns que
avui ho puguem celebrar tots plegats”. D’Anna
Tarrés i d’Andrea Fuentes va dir que el seu èxit

“és el clar exponent que els resultats acaben
arribant si es treballa bé”, mentre que de Jesús
Collado va parlar de “triomf de la constància”.
Les tres persones homenatjades es van mos-
trar afalagades per l’acte i disposades a conti-
nuar dedicant-se a l’esport en cos i ànima.

Signatura al Llibre d’honor
Prèviament a l’acte d’homentage, tots

tres van signar al Llibre d’honor de l’Ajun ta -
ment. En les dedicatòries, Anna Tarrés va par-
lar que era un “honor com a dona i com a ciuta-
dana d’Esplugues poder contribuir als valors
de compromís, confiança, esforç i esperit de
treball a través d’un esport minoritari i feme-
ní”. Fuentes es mostrava confiada de “seguir
donant èxits en l’esport amb Esplugues com a
bandera” i Collado va donar les gràcies “per
ajudar-me a sentir-me bé aquí i continuar vo-
lent ser del barri”. Els homenatjats van rebre
un obsequi per part del consistori i un altre lliu-
rat per l’entitat AIDED, una de les associacions
presents a l’acte.    

Són els tres esportistes espluguencs que van estar
presents als Jocs Olímpics i Paralímpics de Beijing

D’esquerra a dreta, Enric Giner, Anna Tarrés, la presidenta d’AIDED, 
María Sierra, Jesús Collado, Pilar Díaz, Andrea Fuentes i Montserrat Zamora

Tres firmes més al 
Llibre d’honor

El Llibre d’honor de l’Ajuntament
d’Es  plugues compta amb tres firmes il· -
lus tres més: les d’aquests tres esportis-
tes olímpics de la nostra ciutat.
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Les Moreres es va
inaugurar a la dècada dels
70. Moltes entitats han
crescut al seu aixopluc

Les Moreres: fins aviat!
La majoria d’entitats esportives han vol-

gut dir adéu a l’actual Poliesportiu de Les
Moreres i acomiadar-se’n, abans que comen-
cin les obres de remodelació integral de la ins-
tal·la ció. Aquest diumenge, 30 de novembre, al
matí —en tre les 11 del mati i gairebé les 3 de la
tarda—, les entitats que al llarg de la seva tra-
jectòria han entrenat o competit a la instal·la -
ció del car rer Església (clubs de bàsquet, pati-
natge artístic, hoquei patins, futbol sala, hand-
bol i gimnàstica artística) faran diferents par-
tits o exhibicions que, juntament amb l’actua-
ció dels Castellers d’Es plugues i una demos-
tració de l’equip de judo del CEIP Isidre Martí,
serviran per acomiadar-se de l’actual polies-
portiu. 

Les Moreres és tot un símbol per a l’Es -
plu  gues esportiva. Des de la seva inauguració,
el 21 de setembre de 1972, va esdevenir  un
dels bressols de l’esport local. Llavors, era la
primera instal·lació amb piscina i pista polies-

portiva del municipi i molts clubs van formar-
se i desenvolupar-se al seu aixopluc, fent pos-
sible que molts infants poguessin fer esport en
un entorn més que digne per a l’època que co-
rria. Va ser l’escenari ideal perquè les entitats
que ja existien  disputessin els seus partits ofi-
cials i perquè se’n poguessin crear de noves,
com els clubs de patinatge, de gimnàstica ar-
tística o la Secció de Coloms de L’Avenç.

Les Moreres va inspirar la creació de
competicions com el torneig de futbol sala
d’estiu i encara va acollir les primeres edicions
del torneig d’handbol de la Festa Major. Milers
de persones es van banyar a la seva piscina
d’estiu, i molts alumnes del CEIP Isidre Martí

Integrants del Club Gimnàstica Artística, un dels protagonistes de l’acte, durant l’exhibició de la darrera Festa Major

Algunes entitats organitzen el 30 de novembre un acte de comiat de l’actual
poliesportiu, abans de les obres de transformació de la instal·lació

hi han fet les seves classes d’educació física.
Fins i tot va ser l’escenari de concerts de la
Festa Major durant els anys 70.

Tot i que la inauguració del CEM La
Plana uns anys més tard li va treure protago-
nisme, encara alguns clubs, com l’hoquei, la
gimnàstica artística i el patinatge hi han estat
vinculats fins ara. Serveixin com a exemple del
sentiment contradictori que sentirà molta gent
de l’esport quan Les Moreres canviï de feso-
mia les paraules de la Sandra González, actual
directora tècnica del Club Patinatge Artístic:
“Sento molta pena. Ja sé que Esplu gues gua-
nyarà amb el canvi una instal·lació molt mi-
llor, però no puc deixar de pensar en els molts
anys que m’hi he passat. A les Moreres he
crescut, he treballat molt dur... Fins i tot m’hi
va caure la primera dent! El nostre club està
vinculat a la instal·lació des de la seva creació,
ara fa 26 anys, i això ens ha deixat molts re-
cords inesborrables” explica. 

Jornada de promoción del
judo del Gimnasio Tao

El Judo Tao tiene previsto llevar a cabo
este domingo, 30 de noviembre, una jornada
de promoción de este deporte en el Polide -
portivo de Can Vidalet. Está previsto que haya
unos 200 participantes, de 4 a 14 años. Más
información en El Pont 171.

Sara Cusó i Hanna Willee, 
al Quatre Motors

Sara Cusó i Hanna Willee, del Club
Gimnàstica Artística Les Moreres, van inter-
venir amb la selecció catalana al trofeu 4
Motors per Europa. Cusó va acabar desena a
la classificació individual i Willee 23. Ca ta -
lunya es va classificar tercera.

Cinco equipos locales de
fútbol en tercera territorial

Espluguenc B, Can Clota, Can
Cervera, Krill y Colegio Alemán militan en el
grupo 16 de tercera territorial de fútbol,
iniciada  a finales de septiembre. Asimismo,
en la tercera división de veteranos destaca
la presencia del Espluguenc.

IMATGE D’ARXIU
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Más vivienda
protegida
para la gente
de
Esplugues

El próximo viernes, 28 de noviembre, tendrá lugar el sorteo público para

decidir las personas adjudicatarias de 351 pisos de protección que impulsa el

Ayuntamiento de Esplugues. Eso supone que una de cada ocho familias que ha

hecho la solicitud tendrá acceso a una vivienda municipal.

Hablamos de las primeras siete promociones del Plan Municipal de

Vivienda que permite construir pisos municipales de venta y de alquiler en régi-

men de protección oficial. El objetivo de este ambicioso plan no es otro que con-

tribuir a que la ciudadania de Esplugues no tenga que marchar de nuestra po-

blación por el precio de la vivienda y pierda sus raíces.

No ha sido fácil promover esta iniciativa. Es plu -

gues tiene un término municipal de tan sólo 4.6 kiló-

metros cuadrados, en una ciudad casi urbanizada por

completo. Nuestra geografía impide que disponga-

mos del suelo urbanizable del que disponen otros

municipios. Pero aún así, existe la voluntad del gobierno municipal de ayudar a

dar respuestas a un problema ciudadano de primer orden. Por eso, durante este

tiempo hemos trabajado para aprovechar el desarrollo urbanístico de varios

sectores para promover vivienda pública. Un trabajo silencioso y complejo pero

que está permitiendo impulsar vivienda protegida en nuestra ciudad.

El sorteo es el primer paso para que pronto 351 familias de Esplugues

tengan una vivienda digna y de calidad a precios por debajo del mercado. Pero

quedarán todavía muchas personas que no podrán acceder a estas promocio-

nes y a las que también queremos dar respuesta. Vamos a seguir aportando so-

luciones a más jóvenes y a más familias que necesitan la intervención de las ad-

ministraciones para acceder a una vivienda en la ciudad donde viven. Por eso

vamos a desarrollar otras promociones que supondrán alrededor de 200 vivien-

das protegidas más hasta el 2012.

Y no nos vamos a quedar ahí. Contamos también con la cooperación del

Govern de la Generalitat, para que Esplugues disponga de casi 1.800 viviendas

protegidas más. Creando dos Áreas Residenciales Estratégicas (ARE), una en

Montesa y otra en Can Cervera. Esplugues se encuentra entre las cinco ciuda-

des catalanas con mayor número de viviendas protegidas, de acuerdo con las

ARE que se están desarrollando. Las ARE serán ensanches repartidos por mu-

nicipios catalanes que permitirán responder a las necesidades en materia de vi-

vienda e ir contra el ciclo de la crisis. Hablamos de zonas accesibles, bien comu-

nicadas, contiguas a la trama urbana y que contarán con un 50% de vivienda

protegida.

Sin duda este es un ejemplo claro y ambicioso de lo que las opciones pro-

gresistas llamamos “políticas de proximidad”. De que la suma de esfuerzos

entre la Generalitat y municipios da sus frutos, de los que se van a beneficiar

miles de personas de nuestra ciudad. De que desde el ámbito público podemos

cambiar y transformar la realidad que nos quiere imponer el mercado. Una

transformación que hay que hacer con rigor, con las suficientes dosis de utopía

y de realismo y como dice nuestro President Montilla, con hechos y no palabras.

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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Al Ple de l’octubre es va aprovar amb els únics vots del grup socialista
un augment de les taxes d’un 4,9 per cent i de l’IBI d’un 6,4 % (2% de l’Estat
més 4,4% de l’Ajuntament). ICV ha proposat en el Ple de novembre que l’aug-
ment real sigui d’un 3%, és a dir una mica per sota de la inflació prevista,
que el més probable és que no arribi al 3,5 %, ja que les últimes dades ens
donen un augment dels preus del 3,6% i els especialistes diuen que va a la
baixa.

El govern municipal justifica la seva proposta en el fet que van fer els
càlculs amb les dades d’agost que eren d’un 4,9 %, però a l’agost la crisi en-

cara no era tan greu com ho és en aquest moments
i, per tant, si la situació ha canviat a pitjor també
cal canviar les previsions que s’havien fet. Ara,
doncs, cal ajudar a superar la difícil situació que
tenim plantejada alleugerint la pressió fiscal sobre

les famílies.
A més a més, el govern socialista es pot permetre aquesta reducció

relativa dels impostos perquè l’any passat ja vam patir un augment abusiu
de l’IBI que va ser superior al 8 %. L’excusa que van donar en aquell mo-
ment és que calia millorar els serveis i que per això calia augmentar la pres-
sió fiscal. La realitat no va ser que es milloressin els serveis sinó que les
despeses de propaganda i similars van continuar creixent com els 74.351,44
euros que ens ha costat el concert de “DOVER” a la Festa Major.

Nosaltres fem aquesta proposta perquè siguin coherents. Diuen que
s’ha de ser auster i augmenten els impostos molt per sobre de la inflació
prevista durant dos anys seguits. Fer el contrari del que diuen 
és mentir? Us donem les dades perquè respongueu vosaltres a la pregunta.

Insistim una vegada més que impostos i taxes (ingressos) des del punt
de vista legal s’han d’aprovar per separat dels pressupostos (despeses),
però la lògica indica que van estretament lligats i que s’han de presentar i
negociar conjuntament. És evident que hem d’aplicar en tots dos casos el
mateix criteri i la nostra proposta és fer un esforç en contenció de la pressió
fiscal i aplicar la mateixa contenció en la despesa. Per augmentar les des-
peses en propaganda no cal augmentar la pressió fiscal, i l’augment des-
proporcionat de l’any passat ens dóna marge per reduir-la aquest any.

Les despeses que caldrà augmentar són les relatives a  la protecció
social per ajudar les famílies més castigats per la crisi. I també haurem de
fer un esforç per augmentar la inversió per estimular l’activitat econòmica.
Això sí, cal passar les tissores amb contundència davant les despeses en
propagandes, viatges i determinats sous..., però això ja és el tema de l’arti-
cle del mes vinent.

En concret, el grup municipal d’ICV ha presentat al Ple una moció per
reduir l’augment dels impostos i les taxes al 3%, amb excepció de l’IBI, que
s’augmentaria un 1% per part de l’Ajuntament, que afegint-hi el 2% de l’Estat
quedaria també en un 3%.

Volen 
augmentar
l’IBI un 6,4%

Isabel Puertas | ICV

Los indicadores económicos actuales nos ponen de manifiesto la
triste evolución económica de nuestro país y, si bien es cierto y como en mi
anterior artículo citaba como una clara referencia, el precio del barril de
petróleo y su gran influencia en el IPC.

Bien, pues a fecha de hoy en que el barril de petróleo aún está más
barato (56 euros), y la forzada bajada del tipo de interés del Banco Central
Europeo, que se sitúa en el 3,25% y posiblemente a la baja, son claros in-
dicadores de que los precios al consumo seguirán bajando. Todo esto su-
mado a la apatía generalizada de la gran, mediana y pequeña empresa, el

comercio, autónomos en general y todos los asa-
lariados, nos dan un parón de la actividad econó-
mica productiva de nuestro país, generando gran-
des ofertas de precio por necesidad de intento de
supervivencia de la parte vendedora. Todo esto

hace pensar que la lógica aritmética haga descender aún más el indicador
del IPC de aquí al 31/12/08 y, a modo de profecía, éste se puede situar al-
rededor del 3%. Esto, que puede parecer bueno, no lo es, pues es la clara
demostración de que las cosas bajan por falta de demanda y consumo.

Por eso, cuando votamos NO en el Pleno Municipal del mes de octu-
bre a las Ordenanzas Fiscales, lo hicimos con argumentos y razones sufi-
cientes, pues ya en aquel momento no se sujetaba de ninguna manera el
subir dichas ordenanzas fiscales el 4,9% como así lo hizo el Equipo de
Gobierno PSC-PSOE, cuando el IPC adelantado de aquel mismo día marcó
el 3,6% y a la baja.

Es por ello que el Partido Popular solicitó en el Pleno Municipal del
día 19/11/08 que reflexione sobre la desmesurada subida prevista del 4,9%
y que ellos aprobaron en solitario y se avengan a la razón, de que la subida
en previsión de IPC no exceda del 3%, y el recibo del IBI en dichas Or de -
nanzas Fiscales sea del 2,5%. El Partido Popular nos oponemos a que la
carga fiscal de forma desproporcionada recaiga sobre los de siempre, los
vecinos/as de Esplugues.

Por otra parte, quiero poner de manifiesto la falta de corrección polí-
tica por parte del Equipo de Gobierno (PSC-PSOE) por la celebración de un
acto festivo informativo en Can Vidalet el pasado día 26/10/08 para explicar
el gran y necesario logro conseguido al quedar incluido en la Ley de
Barrios. Dicho éxito es gracias al apoyo de todo el Consistorio al completo
y de todos los vecinos/as de Esplugues, pues tuvo el apoyo unánime de
todas las fuerzas políticas que estamos representadas en el Ayuntamiento.
Es por ello que critico su forma de proceder al realizar actos sin informar
ni contar para nada con la oposición, dado que en este proyecto hemos ido
todos a una. No sabíamos nada de dicho acto de presentación, desde el
Equipo de Gobierno no nos invitaron a participar; vamos, ni nos informa-
ron de ello. Es por ello que pido la indulgencia de los vecinos de Can Vidalet
que no nos vieron en el “acto-espectáculo”, pero nos enteramos después.

Por desgracia
tenía razón

Luis Ortega | PPC
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Les
sorpreses 
i incògnites
del Pla
d’habitatge

Aquest mes de novembre, l’Ajuntament d’Esplugues sortejarà els
pisos de protecció oficial previstos en l’anomenat Pla municipal d’habi-
tatge. Segons El Pont se sortegen 351 pisos, 120 a Sant Llorenç, 12 al
carrer Pelegrí, 30 al carrer Verge de Guadalupe (sector Plaza i Janés) i
125 a Ca n’Oliveres, tots aquests de propietat. També se sortegen 28 ha-
bitatges a Manuel de Falla, 16 a Isidre Martí i 20 al carrer Fàbregas, tots
aquests de lloguer. 

La primera sorpresa, o incògnita, que no entenem és per quina
raó no hi surten tots els pisos de Plaza i Janés, exactament 50, segons

el Pla d’habitatge que hem pogut llegir en la pu-
blicació que està a la mateixa web de l’A jun -
tament; per tant, ja tenim 20 pisos menys dels
que oferia el famós Pla municipal d’habitatge.
Però la cosa no acaba aquí, dels 351 pisos del

sorteig, 125, els del sector Ca n’Oliveres, encara no han començat a fer-
se ni els fonaments i tot sembla indicar que trigarem a veure aixecar-se
l’estructura de l’edifici, com a mínim trigaran un any i mig més si SA-
CRESA i la crisi del sector immobiliari volen.

Des d’ERC, ens preguntem la raó per la qual la promoció de Ca
n’Oliveres es porti a sorteig i els 170 habitatges de lloguer dels mercats
no, quan ni els uns ni els altres estan en marxa. La veritat és que a
Esplugues es vol fer habitatge de promoció publica, però no hi ha un Pla
d’habitatge seriós, ferm i consistent com sempre ha reclamat ERC.

Hem criticat el Pla d’habitatge des del seu inici, ja que entenem
que no es pot jugar amb una cosa tan seriosa com la il·lusió de la gent a
l’accés a un habitatge digne i a un preu assequible. Però els il·lusionis-
tes del govern socialista d’Esplugues no ho entenen així. Tal com diem
els catalans i catalanes, en cada bugada es perd un llençol; dels 800
pisos promesos abans d’eleccions, els socialistes només es plantejaven
fer-ne 541 i, finalment, només es presenten a sorteig 351 pisos dels
quals 125 són virtuals ja que no estan fets. En definitiva, les persones
que tinguin sort només podran optar a 226 pisos reals.

No es pot jugar així amb la ciutadania, no es pot enganyar a la gent
impunement, no es pot mentir a la gent jugant amb un dret fonamental
constitucionalment reconegut.

No vull imaginar-me de quina forma explicarà el govern socialista
al notari, que doni fe del sorteig, que els hi falten 20 pisos si algú recla-
ma el compliment de les bases publicades.

Podria parlar de com es va allargar el termini perquè la gent fes
la seva inscripció per entrar en el concurs, de fet ampliar terminis per
reduir pisos no s’entén, un senyal inequívoc de manca de planificació.
La manca de previsió del Pla d’habitatge és escandalosa i dissortada-
ment ningú del govern assumirà responsabilitats.

Esplugues sorprèn, encara que sigui negativament.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Aquests dies el PSC-PSOE ha començat a negociar el pressupost
municipal. Com és sabut per tothom, votar uns pressupostos sols no és
estèticament bo per a ells ni per a Esplugues ja que, entre altres consi-
deracions, es transmet una sensació de soledat digna de menció. Per
tant, hàbilment el govern municipal aquests dies intenta arrencar-nos
el vot favorable a uns pressupostos que es presenten, si no hi ha canvis
de darrera hora, com la continuïtat del que han vingut sent els pressu-
postos en els darrers anys. Tema delicat com aquest, suposa esforç de
negociació.

Però ara perquè els interessa no presen-
tar-se davant la nostra ciutadania havent votat
sols els seus pressupostos, però bé és cert que
fa unes setmanes el mateix govern municipal va
menysprear a la oposició quan va presentar pú-

blicament al barri de Can Vidalet les propostes de millora que arribaran
amb la llei de barris.

Menyspreu que el PSC-PSOE ha fet en dos aspectes prou impor-
tants:

1.- Cap a l’oposició, qui unitàriament vam donar suport al PSC-
PSOE en una proposta de millora prou ambiciosa com ha de suposar l’e-
xecució de la llei de barris. No se’ns va convidar a l’acte quan vam estar
al costat del govern en una decisió d’aquest tipus.

2.- Edició especial d’un fulletó annex al Pont d’Esplugues amb dis-
tribució exclusiva pel barri de Can Vidalet. Des de Convergència i Unió
entenem que s’expliquin per escrit les millores pel barri, però la resta
d’Esplugues mereix conèixer també què passarà en els propers mesos
al barri.

No és just que el PSC-PSOE pretengui dividir Esplugues amb
aquest tipus d’actituds que només generen malestar entre barris. És
necessària la total integració de tots els barris i no que es sectorialitzi
Can Vidalet amb aquest aspecte com si la resta de la ciutat no existís.

Cal seguir donant suport a les propostes de millora pel barri, però
cal també que la política que es faci a Esplugues sigui per a tothom, ja
que tots els barris contribueixen directament a les finances municipals i
mereixen transparència econòmica i informativa que en aquest cas no
s’ha tingut en compte. Semàfor vermell per al govern municipal.

Des de Convergència i Unió seguirem defensant un model de ciu-
tat, amb les seves particularitats, i com a conjunt d’un tot. Creiem que
no s’ha d’excloure ningú ni cap barri de la política de la nostra ciutat i
amb aquesta actitud, el PSC-PSOE està jugant amb foc. Si es crema,
s’ho haurà merescut; mala sort per a ells. Però el que no permetrem
serà que la convivència de la nostra ciutadania es vegi mermada pel
sectarisme que certes actituds ajuden a fomentar. Això sí que no, per-
què sortirem en defensa d’uns valors i d’una manera de fer, que creiem
que Esplugues mereix.

Menyspreu

Roger Pons | CiU
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