
2009 marca
l’inici de 
les obres de
l’Auditori, 
el Poliesportiu
Les Moreres i
els nous jutjats   

pàgines  6 i 7 

El Carnestoltes i el Día de Andalucía
marquen l’activitat cultural del mes
de febrer a la ciutat 

L’Agenda 

El pressupost municipal dóna
prioritat al benestar de les
persones i a la inversió pública

pàgines 4 i 5 

EL PONTD’ESPLUGUES
Núm. 171

Revista municipal d’informació | gener-febrer de 2009

www.esplugues.cat

Amb 2.000 pisos
públics més 
fins al 2015, 
el Pla municipal
d’habitatge
donarà resposta
a tota la
demanda actual

pàgines 20 i 21  

elpont@esplugues.cat
El 28 de novembre passat es va fer el

sorteig per adjudicar els primers 351 pisos
del Pla municipal d’habitatge 2008-2015.
L’acte va ser una gran mostra de civisme

Imatge virtual que recrea com serà el Poliesportiu
Les Moreres una vegada sigui reconstruït

Alt volum d’ obres d’adequació i
reformes de carrers, places 
i clavegueram durant 2009

Pàgina 9  

el pont  171 dia 19 :Maquetación 1  27/01/09  12:17  Página 1



SERVEIS

| EL PONT D’ESPLUGUES
171 | gener-febrer de 2009

2

sumarisumari

Premi Arrel de la Diputació de Barcelona a la millor publicació municipal de
Catalunya (1994)

Edita: Ajuntament d’Esplugues. Telèfon 93 371 33 50
Direcció: Xavier Aguilera | Redacció: Juan Carlos Ruiz
Fotografies: Lluís Tarrés i Francesc Rubio
Compaginació: Traç edicions | Disseny: Monogràfic | 
Publicitat: Publimpacte (tel. 93 473 64 11). Els continguts dels anuncis són
responsabilitat de l’empresa que es publicita.
Distribució: SMS 91 | Impressió: T.G. Alfadir |
Tiratge: 20.000 exemplars | D.L.B: B-46.327/88
Per adreçar un e-mail a l’Ajuntament: ajuntament@esplugues.cat

EL PONT D’ESPLUGUES

Temperatura màxima més alta: 19,9 graus (1 de novembre) 
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Invertim en el
benestar de les
persones i la millora
de l’ocupació

La millora del benestar de les persones, el progrés econò-
mic i la inversió pública en equipaments i en la millora de la via
pública són els tres objectius fonamentals de l’Ajuntament per
al 2009. L’atenció de les necessitats de les persones, per tal de
garantir-ne unes bones condicions de vida, ha estat sempre
una de les nostres prioritats. L’actual conjuntura econòmica i
el desenvolupament de la Llei de la dependència ens obliguen
a destinar-hi encara més recursos, per tal d’atendre les con-
seqüències que pot tenir en les persones especialment vulne-
rables. Per això hem reforçat alguns serveis existents, com la
teleassistència, l’atenció domiciliària o les emergències so-
cials, i hem creat l’anomenat fons de contingència social, que
ens permetrà ajudar de manera puntual a aquelles persones
perjudicades per l’actual situació de crisi econòmica.

La reactivació de la nostra economia és responsabilitat de
totes i tots: de l’empresariat, dels consumidors, dels comer-
ciants i de l’Administració. Assumint aquest compromís, el pre-
sent exercici viurà el volum més alt d’inversió pública mai vist a
Esplugues, la qual cosa permetrà millorar la ciutat i generar
activitat econòmica. Amb el suport d’altres institucions, porta-
rem a terme importants projectes que ens faran millorar com
a ciutat i, alhora, permetran generar molts llocs de treball. Vull
destacar especialment l’aprovació del Fons Estatal d’Inversió
Lo cal, amb què el govern de José Luis Rodríguez Zapatero
col·la bora amb els ajuntaments, en el major impuls públic a
l’activitat econòmica que ha conegut la nostra democràcia.

I perquè el foment de l’ocupació és una prioritat, per tal d’a-
favorir la formació laboral de les persones sense feina, també
reforcem els plans d’ocupació. Així, aquestes persones podran
millorar la seva qualificació professional i adquirir nous conei-
xements i aptituds que els permetran ampliar el seu ventall de
possibilitats a l’hora de buscar feina.

Invertimos en el
bienestar de las
personas y la mejora
del empleo

La mejora del bienestar de las personas, el progreso econó-
mico y la inversión pública en equipamientos y en la mejora de
la vía pública son los tres objetivos fundamentales del Ayunta -
miento para el 2009. La atención de las necesidades de las per-
sonas, para garantizar unas buenas condiciones de vida, ha sido
siempre una de nuestras prioridades. La actual coyuntura eco-
nómica y el desarrollo de la Ley de la dependencia nos obligan
a destinar aún más recursos, para atender las consecuencias
que puede tener en las personas especialmente vulnerables.
Por ello hemos reforzado algunos servicios existentes, como la
tele asistencia, la atención domiciliaria o las emergencias socia-
les, y hemos creado el llamado fondo de contingencia social,
que nos permitirá ayudar de manera puntual a aquellas perso-
nas perjudicadas por la actual situación de crisis económica.

La reactivación de nuestra economía es responsabilidad de
todas y todos: del empresariado, de los consumidores, de los
comerciantes y de la Administración. Asumiendo este compro-
miso, 2009 vivirá el volumen más alto de inversión pública nun -
ca visto en Esplugues, cosa que permitirá mejorar la ciudad y
generar actividad económica. Con el soporte de otras institucio-
nes, llevaremos a cabo importantes proyectos que nos harán
me jorar como ciudad y, a la vez, permitirán generar muchos
pues tos de trabajo. Quiero destacar especialmente la aproba-
ción del Fondo Estatal de Inversión Local, con el que el gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero cola bora con los ayuntamien-
tos, en el mayor impulso público a la actividad económica que
ha conocido nuestra democracia.

Y porque la economía es una prioridad, para favorecer la for-
mación laboral de las personas sin trabajo, también reforza-
mos los planes de ocupación. Así, podrán mejorar su cualifica-
ción profesional y adquirir nuevos conocimientos y aptitudes les
permitirán ampliar su abanico de posibilidades a la hora de bus-
car trabajo. 

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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El benestar de les persones
inversió pública durant 2009

L’augment de la despesa social, l’increment de la inversió per ge-
nerar ocupació i el rigor i l’austeritat en la despesa corrent són els princi-
pals eixos del pressupost municipal d’Esplugues per a 2009. Els ingres-
sos i despeses que l’Ajuntament preveu tenir enguany puja fins als
52.191.383 euros, amb un increment del 2,54% respecte a l’anterior exer-
cici. Del total de la despesa, el 83 per cent es destina a despeses directes
de serveis socials i mediambientals, el 9 per cent a despeses financeres i
el 8 per cent a despeses generals i de l’Administració.

Increment de la despesa social
Una de les prioritats de l’acció de govern de l’Ajuntament d’Es plu -

gues és atendre les necessitats de les persones per garantir el seu be-
nestar. Durant 2009, s’incrementarà la despesa en l’àmbit social en un
16,79%, atenent aquesta prioritat i, tenint en compte, d’una banda, el
desplegament de la llei de la dependència i, de l’altra, que la conjuntura
econòmica actual pot afectar persones especialment vulnerables. Es

preveu la creació d’un fons de contingència social, per poder abordar, en
cas que sigui necessari, les dificultats que l'actual situació de crisi eco-
nòmica puguin generar als col·lectius socials més desafavorits. El fons
servirà per contribuir a pal·liar les conseqüències que puguin patir les fa-
mílies que es vegin afectades per l'atur, per l'encariment de la hipoteca o
perquè tinguin dificultats per pagar el lloguer del pis o d'altres serveis. 

També es preveu la creació del servei de mediació comunitària i
l’increment significatiu dels diners destinats a serveis de tant valor com
els de teleassistència (54%), d’atenció domiciliària (15%), d’atenció a per-
sones nouvingudes (146%) o d’emergències socials (48%). També aug-
mentarà un 100% la quantitat econòmica destinada al conveni amb la
Fundació Pro-Disminuïts Psíquics Proa, de la qual l’Ajuntament és el
patró principal. Els plans i tallers ocupacionals (325% d’increment) regis-
tren també una forta pujada. L’Ajuntament impulsa així la millora en la
qualificació professional de les persones que tenen més dificultat per in-
serir-se al mercat laboral. L’ocupació també es fomentarà a través del

83 de cada 100 euros que gastarà enguany l’Ajuntament es
destinen a despeses de serveis socials i mediambientals. La
inversió en equipaments és la més alta en la història del municipi 

LES PRINCIPALS XIFRES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 
PRINCIPALS INVERSIONS
Pla de millora Can Vidalet 1.500.000 euros        
Millora dels barris 100.000 euros
Complex Esportiu les Moreres 5.277.300 euros
Auditori Municipal 4.063.984 euros
Carrer Josep Anselm Clavé 1.129.358 euros
Escola Bressol Prat de la Riba 500.000 euros
Pista ciclista parc de la Fontsanta 108.334 euros
Millores eficiència energètica 250.000 euros 
Clavegueram carrer Sant Jordi                                 860.581euros
Manteniment escoles i edificis municipals              400.000 euros

ACTUACIONS INCLOSES AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL*
Mercat provisional Can Vidalet
Col·lectors pl. Catalunya i carrer Joan Corrales
Reurbanització carrer Dr. Manuel Riera 
Actuacions als barris (adequació plaça Gandhi, c/ Baronessa de
Maldà, parc i voreres barri la Miranda, impermeabilització locals c.
Verge de la Mercè)
Ampliació CIRD
Viseres camp de futbol i cobertura pista esportiva Pou d’en Fèlix
* Propostes a ratificar pel govern espanyol

UNA INVERSIÓ PÚBLICA
COM MAI

16.256.391
euros

APORTACIÓ DE L’ESTAT A OBRES LOCALS 
PER AL PROGRÉS ECONÒMIC I LA CREACIÓ 

DE LLOCS DE TREBALL

8.192.079 euros
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s, el progrés econòmic i la
9, objectius de l’Ajuntament

fort augment de la inversió pública. La celebració, com cada dos anys, de
Firesplugues, permetrà donar un impuls al comerç local.

Un any de gran inversió pública
2009 serà un any de gran inversió pública a Esplugues. Dos dels

equipaments més esperats per la ciutadania, que serviran per al desen-
volupament social, esportiu i cultural del municipi, el nou Poliesportiu
Mu nicipal Les Moreres i l’Auditori Municipal, comencen a construir-se
enguany (vegeu pàgines 6 i 7). Durant 2009 també es preveu que comen-
çaran a aplicar-se les primeres mesures pertanyents al Pla de Millora de
Can Vidalet. Aquest pla, amb quatre anys de durada i cofinançat per la
Generalitat de Catalunya a través de la Llei de barris, significarà una in-
versió total de més de 13 milions d’euros.

Igualment, es preveu la construcció de la cinquena escola bressol
pública, la quarta de titularitat municipal. Se situarà al costat de l’escola
Prat de la Riba, al barri de Can Clota.

Altres inversions destacables no estan incloses al pressupost mu-
nicipal perquè es finançaran a través del Fondo Estatal de Inversión
Local, aprovat pel Govern espanyol: el trasllat del Mercat Municipal de
Can Vidalet a un recinte provisional; la construcció de col·lectors a la
plaça Catalunya i  al carrer Joan Corrales; la remodelació dels carrers

Dr. Manuel Riera i Baronessa de Maldà i la millora d’un parc al barri de la
Miranda, entre d’altres. 

El consistori també preveu invertir en la implantació del servei
Bicing a la població i en la construcció d’una pista ciclista al parc de la
Fontsanta, en col·laboració amb els ajuntaments de Sant Just Desvern i
de Sant Joan Despí; en la finalització de la reurbanització del carrer Josep
Anselm Clavé; en la construcció de clavegueram al carrer Sant Jordi i en
l’aplicació de millores de l’eficiència energètica que permetran estalviar
en la despesa per consum d’electricitat i d’aigua.

Contenció de la despesa
La contenció de la despesa és l’altre gran tret del pressupost muni-

cipal. Els comptes preveuen la contenció en despeses de personal i en la
compra de béns i serveis, així com una reducció de les despeses generals. 

Juntament amb la contenció de la despesa corrent, l’Ajuntament
vol optimitzar els seus recursos econòmics —com ja ha fet en els dar -
rers anys— aplicant mesures que permetin la millora de la productivitat.
S’han previst mesures com la revisió dels grans contractes municipals
(neteja viària i recollida d’escombraries, neteja d’edificis o manteniment
de zones verdes) sense disminuir la qualitat del servei i la reducció del
consum d’electricitat, aigua, gas i telèfon, entre un 5 i un 10%. 

8%

1. Previsió d’una major despesa social per ajudar les persones
més vulnerables a la crisi

2.Mantenir una elevada inversió per promoure l’activitat i 
l’ocupació i per dotar la ciutat dels equipaments necessaris
per al seu progrés

3.Contenció de la despesa corrent, per aconseguir els dos 
objectius anteriors i ajustar les despeses als ingressos

4.Millora de la productivitat

LES LÍNIES BÀSIQUES 
INCREMENT DE LA 
DESPESA SOCIAL

+16,79%

DESTINACIÓ DE CADA EURO QUE GASTA L’AJUNTAMENT 

REDUCCIÓ DESPESA
ENERGÈTICA

-5/-10%

RENEGOCIACIÓ GRANS 
CONTRACTES MUNICIPALS: 
neteja viària i manteniment 

via pública

DESPESES SOCIALS I 
MEDIAMBIENTALS

83%
DESPESES 

FINANCERES         

DESPESES  GRALS.
I D’ADMINISTRACIÓ

9%

8%
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2009 será un
año clave en 
el impulso 
de nuevos
equipamientos
públicos 

El nuevo Poliesportiu Les Moreres 
y del Auditorio Municipal son los 
más emblemáticos pero no los únicos
equipamientos públicos que se
impulsarán durante este año 

El año 2009 se presenta como un año clave para la mejora de la red
de equipamientos públicos de nuestra ciudad. Al menos una docena  co-
menzarán a construirse, se ampliarán o se reformarán durante este perio-
do, en una etapa que aglutina un alto nivel de inversión pública—quizás el
más destacado en la historia reciente de nuetra ciudad— y, además, una
más que importante aportación del sector privado. 

De la docena de proyectos que van a registrar un importante im-
pulso a partir de 2009, los dos más destacados son el nuevo Poliesportiu
Les Moreres y el Auditorio Municipal. El nuevo Polideportivo Les Moreres
será un gran complejo multiusos, que suplirá a la vetusta instalación ubi-
cada entre las calles Església, Juli Culebras y Montserrat Roig, en el cen-
tro histórico de nuestra ciudad. Contará con un nuevo gimnasio, de cerca
de 800 metros cuadrados de superficie, y dos pabellones deportivos, uno
adaptado para competiciones oficiales y dotado de gradas móviles y fijas,
y otro destinado fundamentalmente a entrenamientos y otros usos de-
portivos. Ambos pabellones tendrán almacenes y vestuarios propios. La
pista deportiva principal, de unos 1.400 m2 de superficie, estará equipada

Se promueven el nuevo edificio judicial, 
la quinta guardería pública, los mercados
de la Plana y Can Vidalet y mejoras en 
el Centre de Recursos per a Dones y 
los campos de fútbol El Molí y Salt del Pi

1

6

5

8

910

1. Nuevo Poliesportiu 
Les Moreres

2. Auditorio Municipal

3. Edificio judicial

4. Esplugues Future
Factory

5. Residència La Mallola

6. Mercat Mpal. La Plana
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Aviso sobre la condición de adjudicatario 
La condición de agraciado en el sorteo no implica, de fiorma au-

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

para la disputa de diferentes deportes de sala (baloncesto, balonmano,
voleibol, fútbol sala...). Sus dimensiones permitirán la realización simul-
tánea de hasta tres entrenamientos, gracias a la división transversal de
la pista. La segunda pista deportiva, también cubierta, será de unas di-
mensiones más reducidas —unos 1.100 m2— y permitirá igualmente la
realización de entrenamientos y partidos oficiales. También contará con
un aparcamiento subterráneo para 174 vehículos.

El Auditorio Municipal, que servirá para mejorar notablemente
la oferta cultural de la ciudad, se construirá junto al Complex Esportiu
La Plana y al parque dels Torrents. Tendrá una sala-teatro con capacidad
para 500 personas, y una sala diáfana en la planta superior del edificio,
apta para la celebración de acontecimientos culturales de todo tipo bajo
techo. También contará con un aparcamiento.

Otro equipamiento cuya construcción se impulsará durante 2009
es el edificio judicial (ver página 11), que la Generalitat promoverá en el
barrio Sant Llorenç para reunir en un sólo inmueble los diferentes servi-
cios ligados al ámbito de la justica en nuestra ciudad. Los nuevos merca-
dos también deben recibir un importante impulso en los próximos meses.
En ambos casos, los nuevos edificios compaginarán la actividad comer-
cial con la residencial, con pisos de alquiler para jóvenes y gente mayor.
En el ámbito de la salud, y a la espera de concretarse el proyecto de cons-
trucción del ambulatorio de Can Clota, la principal novedad de este año
debe ser la finalización de las obras del hospital comarcal del Baix Llo -
bregat, que debe dar cobertura a la ciudadanía de Esplugues. Dispon drá
de 328 camas, 12 salas de operaciones, 40 boxes de urgencias, 53 con-
sultorios y 21 gabinetes, además de 27 plazas de hemodiálisis y 46 de
hospital de día. Y en lo que respecta a la educación, la voluntad del Ayun -
tamiento es construir la quinta guardería pública, la cuarta municipal, en
el CEIP Prat de la Riba. También está prevista la segunda fase del Cen tre
d’Informació i de Recursos per a Dones Vil·la Pepita y la continuación de
las obras de la Residència La Mallola de gente mayor.

La pista ciclista mancomunada con Sant Just y Sant Joan Despí,
las mejoras en los campos de fútbol El Molí y Can  Vidalet y el cubrimien-
to de la pista deportiva del parque Pou d’en Fèlix completan la docena de
proyectos que mejorarán la red de equipamientos en la ciudad.

2

4

3

711
11

12

La Baronda, una realidad en 2009
Durante el primer semestre de 2009 será una realidad el

Esplugues Future Factory, el centro empresarial y cultural que el
Ayuntamiento y el despacho de arquitectos Alonso Balaguer A.A.
han promovido en la antigua fábrica la Baronda, en el parque dels
Torrents. El complejo albergará un centro de diseño integral con
300 trabajadores y espacios públicos como una zona de exposicio-
nes y salas de conferencias. Con 6.000 m2 de superficie, el edificio
tendrá dos plantas y un subterráneo para aparcamiento. En el ves-
tíbulo de entrada se ubicará una zona pública de exposición con la
colección de cerámica de la ceramista Angelina Alós, muy vincula-
da a la ciudad, y con las obras participantes en la Bienal de Ce -
rámica de Esplugues. Esta exposición se sumará a otros equipa-
mientos relacionados con la cerámica que ya funcionan en Es -
plugues, como el Museo de Can Tinturé y el recinto industrial de
Pujol i Bausis. El resto del Esplugues Future Factory se dedicará a
oficinas para empresas de diseño y a salas de reuniones. Las insta-
laciones también estarán a disposición del municipio para la reali-
zación de talleres, actividades culturales y sociales, reuniones de
entidades, seminarios y congresos.

7. Mercat Municipal 
Can Vidalet

8. Hospital Comarcal

9. Pista ciclista Fontsanta

10. Ampliación Centre
Recursos per a Dones

11. Mejoras inst. deportivas

12. Nueva guardería mpal. 
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Si, a nivel de equipamientos, Esplugues
dará un importante salto de calidad a partir de
2009 gracias al alto volumen de inversión públi-
ca y privada que se va a llevar a cabo, ocurre lo
mismo en la mejora del espacio público. A la vo-
luntad municipal de invertir en proyectos claves
para el progreso de la ciudad y la mejora de su
calidad de vida, como la segunda fase de la reur-
banización y mejora de la accesibilidad de la
calle Josep Anselm Clavé o el Pla de Millora de
Can Vidalet, que permitirá en cuatro años la re-
forma estructural de algunas de las principa les
vías del barrio, así como de la plaza Blas Infan -
 te, se han unido otros dos factores que van a
multiplicar la inversión en la mejora de la ciu-
dad: el Fondo Estatal de Inversión local y la con-

La mejora del espacio público es uno
de los ejes del progreso de la ciudad  
El Ayuntamiento remodelará y reurbanizará durante 2009 importantes calles
como Dr. Manuel Riera, Josep Anselm Clavé (2a fase) o Baronessa de Maldà

tinuación del proyecto urbanístico Porta BCN.
El Fondo Estatal aprobado por el gobierno

de José Luis Rodríguez Zapatero va a suponer
una inversión de más de 8 millones de euros en

El Fondo Estatal de
Inversión Local será una
herramienta muy
importante para impulsar
obras en algunas calles,
plazas y también en
colectores 

Esplugues, buena parte de los cuales se van a
destinar a la reurbanización de la calle Doctor
M. Riera; la adecuación de la calle Baronessa de
Maldà o la plaza Gandhi; la reforma de aceras y
de un parque en el barrio de la Miranda y la me-
jora de los colectores, en la plaza Catalunya y en
la calle Joan Corrales. Además, el presupuesto
municipal prevé también obras en el alcantari-
llado de la calle Sant Jordi.

A las obras mencionadas se añaden las
que se derivan de la ejecución del plan urbanís-
tico Porta BCN, en el barrio de Finestrelles, que
continúan este año, así como las de algunas ca-
lles del barrio Sant Llorenç, en el entorno de las
viviendas de promoción municipal y del futuro
edificio judicial. 

1

2/34

5
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PRÓXIMAS
ACTUACIONES EN 
LA VÍA PÚBLICA
1. Adecuación del parque de la

Miranda 
2. Reurbanizacón calle Dr.

Manuel Riera
3. Colector calle M. J. Corrales
4. Remodelación plaza Gandhi
5. Alcantarillado calle Sant Jordi
6. Remodelación calle Baronessa

de Maldà entre Milà i Pi i Dr.
Turró

7. Cobertura pista deportiva Pou
d’en Fèlix

8. Colector plaza Catalunya 
9. Reurbanización calle Josep

Anselm Clavé
10. Reformas en plaza Blas

Infante, av. Torrent y calles
Molí, Maladeta, Hortènsia,
Pere Galvany y Pere Pelegrí
(Pla Millora Can Vidalet)

11. Urbanización de calles  y
zonas verdes en Finestrelles y
Ciutat Diagonal derivada del
plan urbanístico Porta BCN

12. Urbanización de calles en el
barrio Sant Llorenç

13. Impermeabilización locales
rambla Verge de la Mercè

13
C/LAUREÀ M

IRÓ

AV. CORNELLÀ

AUTOPISTA B23

RONDA DE DALT

VIA PÚBLICA
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Construcción del
nuevo edificio judicial

La construcción del futuro edificio ju-
dicial de Esplugues está más cerca. La Ge -
neralitat aprobó el pasado mes de diciem-
bre la cesión gratuita realizada por el Ayun -
tamiento del terreno de 3.229 metros cua-
drados situado en el barrio de Sant Llorenç.
Éste es uno de los trámites previos necesa-
rios para su construcción.

vo de la obra de construcción del nuevo edi-
ficio, por lo que el siguiente paso será el ini-
cio del proceso de licitación, que según la
conselleria se realizará a lo largo del pre-
sente año. 

proyectado para ser ampliado si fuese ne-
cesario.

Asimismo, las nuevas instalaciones
estarán equipadas con las últimas tecnolo-
gías, lo que posibilitará, entre otras cosas,
la grabación de juicios y declaraciones.

El Departament de Justícia de la Ge -
neralitat ha realizado ya el proyecto ejecuti-

Se aprueba la realización de este inmueble, en el
barrio Sant Llorenç, que agrupará los tres juzgados,
el Registro Civil y otras dependencias

La futura sede judicial permitirá, ade-
más de modernizar las instalaciones, agru-
par en un solo edificio todas las dependen-
cias judiciales de la ciudad: los tres juzga-
dos de primera instancia e instrucción, uno
de ellos con atribuciones en asuntos de vio-
lencia sobre la mujer, el Registro Civil y las
dependencias para la Fiscalía, médicos fo-
renses, abogados, procuradores y archivos.
Actualmente, la mayoría de estos servicios
se encuentran en la calle Tomás Bre tón, ex-
cepto los archivos, que están en la calle
Joan Brillas. Además, el nuevo edificio está

Los actuales juzgados
están en el barrio del Gall

El nuevo edificio judicial,
equipado con las últimas
tecnologías, se construirá
en un terreno del sector
Sant Llorenç

Cambios viarios por 
las obras de reforma 
de la estación de 
metro de Can Vidalet

Las calles Maladeta y Menta se
encuentran cerradas al tráfico desde
principios de enero en los tramos más
próximos a la estación de metro de
Can Vidalet debido a las obras de
reforma que se están acometiendo
para mejorar los accesos al metro. Los
vehículos son desviados por calles
adyacentes, como Hortènsia y Pubilla
Cases, en término de Esplugues, o
Mina y Rosa de Alejandría, en
L’Hospitalet. Las restricciones viarias
se prolongarán mientras duren los
trabajos, que deben finalizar en el año
2010.

Nueva zona azul de
aparcamiento junto al
Mercado de La Plana

El solar situado en la confluencia
de las calles Carme, Llunell y
Quintana, junto al Mercado Municipal
de La Plana, ha sido habilitado como
zona de estacionamiento de vehículos.
Dotado de 57 plazas, el aparcamiento
funciona con regulación horaria (zona
azul) los laborables de 9 a 13.30 y de 16
a 20 horas, y los sábados de 9 a 13.30
horas, para asegurar la rotación de
vehiculos y facilitar el acceso a la zona
comercial de La Plana y el mercado.

Revisten el muro del
campo de fútbol El Molí 

El Ayuntamiento de Esplugues
está llevando a cabo las obras de
revestimiento del muro del campo de
fútbol municipal del Molí, en Can
Vidalet. Los trabajos tienen previsto
finalizar en febrero.
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Las llamadas al ahorro en el consumo de
agua en los últimos años, coincidiendo con
épocas de sequía en las que la Administración
pública ha dado ejemplo mediante la restric-
ción de determinados servicios, han dado un
resultado positivo en Esplugues. En 2003, cada
habitante de la ciudad consumía de media
127,41 litros de agua al día. Los datos de 2007
rebajan la cifra de consumo diario a 114 litros.
Una reducción del 10,5% durante este periodo

El consumo de agua decrece
en Esplugues un 10% en los
últimos cuatro años

de tiempo, que ha sido progresiva: 127,41 en
2003; 125,08 l/hab en 2004; 120,73 en 2005;
115,77 en 2006, y 114 en 2007.

Una parte importante de este menor con-
sumo se ha sustentado en el ahorro domésti-
co, con una disminución del 10,8% en los hoga-
res de Esplugues durante los últimos cuatro
años: de un consumo de 2.160.000 m3 en todo
el año 2003 se ha pasado a 1.926.000 m3 en

Sustitución de las luces
de los semáforos     

El Ayuntamiento está
finalizando la sustitución de las luces
de todos los semáforos de Esplugues
por otras que consumen menos
energía. Las actuales lámparas
incandescentes, que tienen una
potencia de 75 vatios, dejarán paso a
ópticas led, de 10 vatios. El proyecto,
en el que ha colaborado el Instituto
para la diversificación y el ahorro de
la energía (IDAE), supondrá un
ahorro de unos 1.000 kilovatios
diarios en la ciudad y más de 30.000
euros anuales. El reemplazo
contribuirá también a la desaparición
del denominado efecto fantasma
que, a causa de la luz solar, impide
distinguir con claridad los cambios
de color en el disco.

Proposta ciutadana per
declarar Collserola com
a parc natural 

A petició del Centre Excursio-
nista d’Esplugues, el Ple municipal va
aprovar el desembre per unanimitat
una proposta perquè l’espai protegit
de Collserola sigui declarat parc natu-
ral i s’apliquin les recomanacions de
l’estudi Mesures addicionals per a la
protecció de la Serra de Collserola,
que detalla 21 mesures per la definiti-
va protecció d’aquest espai natural. El
text aprovat recorda que Collserola
“és l’única muntanya dins del nostre
terme municipal” i argumenta que
“forma part del pulmó verd i és el lloc
d’esbarjo de la ciutadania de la vila i
la nostra preocupació és que ho conti-
nuï sent per a generacions futures”.

La concienciación
ciudadana ante la sequía
y el ahorro municipal han
contribuído decisivamente
en la reducción

En Esplugues cada habitante ha pasado de
consumir 127,4 litros diarios en el 2003 a 114

2007. Este dato demuestra el grado de concien-
ciación ciudadana en tiempos de escasez.

Por su parte, el Ayuntamiento también ha
contribuido a un consumo más racional del
agua, gracias a medidas de ahorro en fuentes y
riego, fundamentalmente. El año 2007, el con-
sumo municipal anual fue de 243.000 m3, muy
por debajo de los 271.000 m3 del año 2004
(10,3% menos).

El uso de la Deixalleria
bonifica el recibo del agua

Hay actuaciones que permiten re-
bajar aún más el gasto familiar por el ser-
vicio de agua en Esplugues. Las personas
que llevan sus residuos más molestos y
voluminosos a las deixallerias (la planta
fija de la Fontsanta o las móviles) obtie-
nen una bonificación en la tasa sobre el
tratamiento de residuos, incluida en el re-
cibo del agua. La bonificación es mayor
cuantas más ocasiones a lo largo del año
se haga uso de la deixalleria: desde el 1%
(dos veces) hasta el 11% (12 o más veces).
La cantidad bonificada es retornada al
año siguiente.

El descenso por
habitante entre los
años 2003 y 2007 fue
de 13, 4 litros 
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L’Ajuntament posa 
en marxa quatre 
plans d’ocupació

L'Ajuntament d'Esplugues està
duent a terme actualment quatre
plans d'ocupació. Aquests plans estan
concebuts per contractar durant uns
mesos persones aturades en tasques
que els permetin familiaritzar-se amb
serveis públics i els facilitin una millor
inserció al mercat de treball. En
concret, entre novembre i desembre
s'han contractat durant sis mesos
agents cívics i durant quatre mesos
dues tècniques per actualitzar dades
de persones amb disminució i fer-los
seguiment de la seva situació laboral,
una administrativa per fer de suport
als serveis ocupacionals i un peó per
al manteniment de la via pública.
D'altra banda, els llocs més
demandats a la borsa de treball
municipal durant el període de gener a
juliol de 2008 van ser les feines
administratives (22,5%), les de neteja
(14,3%) i les pertanyents al sector
sociosanitari (10,4%).

Cursos del Pla de
Transició al Treball

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar
Díaz, i la directora del serveis territo-
rials d’Educació del Baix Llobregat-
Anoia, Olga Adroher, van inaugurar a
l’Escola d’Adults els dos cursos del Pla
de Transició al Treball per a joves
sense títol de graduat d’ESO. Es tracta
dels cursos Vendes, oficina i atenció al
públic, i Imatge personal: perruqueria
i estètica.

Aprovada una moció per
implantar una parada
de taxis a Esplugues 

El Ple municipal va aprovar el 21
de gener una moció presentada per
CiU que acorda establir converses
amb l’Institut Metropolità del Taxi per
tal d’implantar una parada de taxis a
un punt que permeti atendre la de-
manda de la majoria de barris
d’Esplugues. La moció va tenir el vot
favorable de PSC, PPC, ICV i CiU i
l’abstenció d’ERC.

Un taller d’ocupació
instal·la energia solar 
a tres edificis públics

Tres edificis de titularitat pública d'Es -
plugues, els CEIP Gras Soler i Isidre Martí i el
centre especial de treball de la Fundació
Proa, han estat dotats al llarg de l'any 2008
de sistemes d'energia renovable. Aquesta ac -
ció mediambiental l'han fet possible els 16

Ha format i donat treball durant un any a 
16 persones majors de 25 anys en situació d’atur

solars que produeixen energia per obtenir
aigua calenta sanitària (aigua potable i apta per
a dutxes i lavabos). Per la seva banda, al CEIP
Isidre Martí es va realitzar la instal·lació d'un
sistema fotovoltaic de panells solars amb con-
nexió a la xarxa de baixa tensió.

alumnes-treballadors que han format part
del Taller d'ocupació d'auxiliar d'instal·la-
cions d'equips d'energia renovable, finançat
pel Fons Social Europeu, el Servei d'Ocupació
de Catalunya i l'Ajuntament.

El principal objectiu d'aquests tipus de
taller és qualificar professionalment perso-
nes en situació d'atur. En aquest cas van ser
16 participants, tots ells majors de 25 anys.
Durant el primer mig any, els integrants del
taller van rebre formació com a auxiliars
d'instal·lacions elèctriques, aigua, calefacció,
climatització i aïllaments. La fase pràctica es
va produir als darrers sis mesos, durant els
quals els alumnes-treballadors van interve-
nir a tres edificis municipals.

En concret, al CEIP Gras Soler i al centre
de la Fundació Proa es van instal·lar plaques

Triple objectiu
D'aquesta manera, a l'objectiu de faci-

litar la inserció laboral de persones en si-
tuació d'atur, el projecte afegeix també una
millora de les instal·lacions en edificis pú-
blics i sensibilitzar la ciutadania de la ne-
cessitat de l'estalvi energètic i de la utilitza-
ció d'energies renovables. De fet, l’Ajun ta -
ment d’Esplugues estableix en el seu Pro -
gra ma d’actuació municipal 2007-2011 la
progressiva instal·lació de plaques solars i
fotovoltaiques en els equipaments munici-
pals, d’acord amb l’Ordenança d’estalvi
ener gètic.

Els plans d’ocupació per a persones
aturades és una altra prioritat municipal.
L’any 2009, l’Ajuntament incrementarà un
324% els fons destinats a aquest àmbit.

El taller va acabar la seva activitat el mes de desembre passat

el pont  171 dia 19 :Maquetación 1  27/01/09  12:18  Página 13



COMERÇ

| EL PONT D’ESPLUGUES
171 | gener-febrer de 2009

14

Consejos para 
los consumidores 
• No se deje llevar por las compras im-
pulsivas y evite las aglomeraciones
• Exija la misma calidad a inferior precio
• Concrete las posibilidades de cambio
del producto. Tenga en cuenta que el co-
merciante solamente está obligado a
cambiar los productos que son defectuo-
sos, en cualquier época del año. Por lo
tanto, cualquier otro motivo de cambio
deberá ser consultado antes de proceder
a la compra
• No acepte artículos con taras, ya que la
normativa prohibe vender saldos como
rebajas
• Pague en efectivo o con tarjetas de cré-
dito si lo desea, porque el establecimiento
que habitualmente las acepta no puede
rechazarlas en la venta a rebaja. Si no los
aceptase, tiene que hacer la pertinente
publicidad al efecto en el propio estable-
cimiento
• Hay que exigir siempre ticket o factura,
además de garantía post-venta
• Si cree que le han engañado no dude en
pedir las hojas de reclamaciones, porque
todos los establecimientos están obliga-
dos a disponer de ellas
• Los productos rebajados serán los exhi-
bidos habitualmente y no los adquiridos,
deteriorados o destinados exclusivamen-
te a rebajas
• Tanto en la publicidad como en la pre-
sentación de los productos, se exhibirá
junto al precio habitual el precio rebajado
• El marcado de precios se realizará de tal
manera que el consumidor no necesite de
ninguna aclaración ni respecto al precio
habitual ni al precio rebajado

Rebajas: misma
calidad, menor precio

El comercio local de Esplugues ha co-
menzado este año la temporada de rebajas
con más descuentos que nunca. Sólo hace
falta pasear por las calles más comerciales de
la ciudad para ver reclamos en los escapara-
tes de hasta el 50%. Aunque, por lo general,
las tiendas consultadas por EL PONT ofrecen
de media descuentos de entre 20 y 30% en esta
primera fase de las rebajas de invierno. La ma-
yoría aumentarán estos porcentajes en el mes
de febrero, en lo que se ha dado en llamar se-
gundas rebajas.

que ofrecemos productos de franquicias nos
movemos en unos márgenes muy ajustados,
porque ya los damos bien de precio durante
todo el año”, señala Antoni Mulà, que ha cons-
tatado durante los primeros días de rebajas
que la clientela “busca sobre todo el precio, el
más rebajado, y no tanto la calidad”. En cuan-
to a las prendas más demandadas, destacan
“las piezas de abrigo, ya que suelen ser las
más caras y, por tanto, donde más se nota la
rebaja”.

La clientela responde
En Can Vidalet, la tienda de ropa femeni-

es bueno”.
También ha arrancado fuerte la tienda

Calzados Fernández, en el barrio de la Plana.
“Hemos empezando con descuentos de entre
25 y 50%, superior a años anteriores, que
mantendremos hasta el último día de reba-
jas”, dice Francisco Fernández. La estrategia
está dando sus frutos, ya que “nos está yendo
mejor de lo que esperaba”.

Entre el 30 y el 10% se mueve Joynman
Toni Mulà, una de las tiendas de moda del ba-
rrio Centre con más solera. “Los comercios

El comercio local de Esplugues arranca las rebajas de
invierno con descuentos superiores a los de años atrás

Mari Carmen García, de Cristal Len cería,
en El Gall, afirma que “años atrás empezába-
mos con descuentos del 15%, pero este año
tenemos hasta del 30%”, conscientes de la ac-
tual situación económica. De hecho, afirma
que muchas personas acuden a la tienda pre-
guntando por descuentos superiores. “No te-
nemos margen para rebajar más, quizá al
final de las rebajas sí, pero no ahora”, dice.
Sobre si la clientela responde o no a las reba-
jas del comercio tradicional de la ciudad, Gar -
cía sostiene que “aquí  vienen a buscar verda-
deras rebajas, porque se trata del género que
ha estado todo el año y saben que el producto

na Donna también ha arrancado con ofertas,
por lo general, “del 30% en los productos que
fabricamos y del 20% en los de otros provee-
dores, sobre todo si corresponden a moda del
pasado verano”, señala la encargada del co-
mercio, Ana María Rosal. La respuesta de la
clientela está siendo “buena, similar al año
pasado”, e incluso “hemos detectado que la
gente venía antes para ver los precios y se han
esperado a las rebajas para comprarlos”,
añade, no sin antes agradecer “la ayu da que
nos da el Ayuntamiento de Esplu gues, facili-
tándonos por ejemplo los carteles de rebajas,
cosa que en otros municipios no sucede”. 

Las rebajas atraen la atención de la clientela
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VIDA CIUTADANA

L’Ajuntament convocarà la
ciutadania a participar en
l’elaboració del Pla jove  

El Pla local de joventut, que l’Ajun ta -
ment està impulsant aquest primer trimestre
de 2009, s’elaborarà “donant la paraula a la
gent jove per decidir quines seran les políti-
ques juvenils que posarem en marxa els pro-
pers anys” segons va explicar l’alcaldessa
d’Es plu gues, Pilar Díaz, en el decurs de la vi-
sita que el secretari de Joventut de la Ge ne -
ralitat, Eugeni Villalbí, va fer l’11 de desem-
bre passat a Esplugues. Les polítiques dirigi-

jove i que es treballi amb certes etapes d'e-
dat temes en positiu”, va dir Villalbí.

El regidor José Blas Parra, present a la
trobada, va confirmar que “l’impuls de nous
serveis i recursos per a l'emancipació cons-
titueix un dels principals reptes de l’Ajun -
tament”. 

estratègies”. El secretari de Joventut de la
Gene ralitat, Euge ni Villalbí, màxim represen-
tant de l'administració autonòmica en matè-
ria de polítiques juvenils, va conèixer de pri-
mera mà l'activitat que por  ta a terme l'Ajun -
tament d'Esplu gues en aquest àmbit en una
visita als dos principals equi paments juvenils
de la ciutat, l’Espai Jove Remolí i el Punt Jove
del Casal de Cultura Ro bert Brillas. “M'ha
agra dat molt que es tingui en compte la gent

Aquest Pla ordenarà, planificarà i orientarà les
polítiques dirigides a la població de 15 a 35 anys

des a la població jove hauran de ser de dife-
rents àmbits, “des del lleure,  fins a l’eman-
cipació”, va explicar l’alcaldessa. La partici-
pació de la població juvenil és clau perquè el
Pla Jove reculli les seves expectatives i res-
pongui, de la forma més fidel possible, a les
seves necessitats.

L'alcaldessa va destacar durant la visita
de Villalbí el “salt endavant” que s'ha fet en
polítiques per a joves a Esplugues els darrers
cinc anys i va demanar la col·laboració de la
Gene ralitat per “continuar fent nous passos”
per als quals “no només ens podeu ajudar
amb recursos econòmics, sinó també amb

El secretari de Joventut
de la Generalitat va
visitar Esplugues 
l’11 de desembre passat

En marxa un servei
d’assessorament
laboral per a joves

L’Ajuntament posa en marxa
aquest mes de febrer un servei
d’assessorament sociolaboral per a
joves. Oferirà orientació laboral a
persones que estiguin buscant feina
i assessorament en temes legals. El
servei funcionarà tots els dimarts al
Casal de Cultura Robert Brillas (1r i
3r dimarts de mes) i a l’Espai Jove
Remolí (2n i 4t dimarts de mes). Per
utilitzar-ho caldrà concertar cita
prèvia. Més informació a L’Agenda.

Aprovades diverses
mocions al Ple     

El Ple municipal va aprovar el
mes de novembre dues mocions: la
que va presentar el PSC demanant
als governs estatal i autonòmic nous
recursos per a les dones víctimes de
violència masclista (aprovada per
unanimitat) i la del PPC reclamant el
compliment i l’aplicació de la Llei de
dependència al municipi (també per
unanimitat, després d’haver-se
modificat amb aportacions d’altres
grups municipals). Per la seva
banda, van ser rebutjades les
mocions d’ICV sobre diferents
actuacions d’un caporal de la policia
local (PSC, PPC i CiU no li van donar
suport, mentre que ICV i ERC, sí) i
proposant adequar l’augment de les
taxes i els impostos a la inflació
prevista (PSC va votar que no, PPC
CiU i ICV, sí, i ERC es va abstenir),
així com la d’ERC demanant l’ús
exclusiu del català en les in for -
macions municipals en l’àmbit de la
infància i la joventut (PSC i PPC van
votar en contra, i ICV, CiU i ERC, a
favor).

Moció de suport als 30
anys de la Constitució

El ple de desembre va aprovar
una moció del PSC de suport a la
Constitució espanyola amb motiu del
seu 30è aniversari, amb el vot
favorable de PSC i PPC, el negatiu
d’ICV i ERC i l’abstenció de CiU.

El secreta-
ri de Joventut
de la
Generalitat,
Eugeni Villalbí
(dreta), 
parla amb
José Blas
Parra, regidor
de Joventut, 
i Pilar Díaz,
alcaldessa,
durant una 
visita recent a
la nostra ciu-
tat
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Els Castellers d’Esplugues han 
batut tots els seus rècords el 2008. 
El proper repte: assolir la torre de 
set durant la propera Festa Major

Torna l’activitat a la Colla de Castellers d’Esplugues, després
d’haver completat, durant 2008, la seva millor temporada. I ho va
ser amb diferència, ja que no només van aconseguir fer per primer
cop un castell com el 5 de 7 (a la Diada de la Festa Major, el 21 de
setembre), sinó que també van assolir la millor actuació en un dia:
un altre 5 de 7, un 4 de 7 amb agulla i un 3 de 7 (a la prediada dels
Minyons de Terrassa, el 15 de novembre).

“Tot això en una temporada en què hem fet 30 castells de set,
el doble que l’any anterior, i pocs intents no assolits”, explica Paco
Durán, president d’una Colla que es mostra més eufòrica que mai.
Una altra dada: el rànquing casteller del diari Avui la situava en aca-
bar l’any al lloc número 27 i els primers del Baix Llobregat.

Quina és la clau d’aquest èxit en un temps en què la gran ma-
joria de colles catalanes estan passant per moments d’estabilitza-
ció, més que no pas de rècords? Segons Durán, la notable millora
de l’úl tim any s’explica “per la incorporació de nova gent, gràcies a
la di fusió i als tallers que hem fet, i per la il·lusió que es respira i
que s’ha vist per exemple en l’interès pels assajos. Si em van de-
manar poder assajar a l’agost!”. El repte següent, plantejat ja per a
aquest 2009, “és anar a per la torre de set, que no és gens fàcil, ja
que és una construcció de gran fragilitat”, diu Durán. La intenció és
fer-ho a la Festa Major d’Es plugues, moment per al qual els Car -
golins reserven habitualment el seu gran repte de l’any.

Una colla de fins a 150 integrants
El creixement es manifesta també al nombre d’integrants. La

Colla d’Esplugues va arrossegar l’any 2008, en el moment de màxi-
ma intensitat, fins a 150 persones, unes trenta més que l’any ante-
rior. I de totes les edats, com és preceptiu: des de la canalla fins a
gent de 70 anys. “Tenim gent de diverses localitats, no només d’Es -
plugues, sobretot de poblacions properes on no hi ha colles, i de di-
ferents procedències, no només d’ascendència catalana: de Sud -
amèrica, Mèxic, Andalusia, Extremadura...”, remarca Durán. Com
diuen al món casteller, fent pinya. 

Els Cargolins
tornen després
de completar 
el seu millor any 

Actuació dels
Castellers
d’Esplugues a la
passada Festa Major
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“Vam lluitar per una
democràcia que ara s’ha
d’anar guanyant cada dia”

Neus Català no té un no per a ningú
que vulgui escoltar-la i no va dubtar a
concedir a EL PONT una entrevista.
• Què l’impulsa a seguir participant en
actes públics com el d’Esplugues?

Les dones que vam sortir de Ravens -
brück vam fer un jurament: que havíem
d’explicar-ho fins que morim. I a mi m’ha
tocat fer-ho fins a una edat avançada.
• Què opina dels intents de recuperar la
memòria històrica a Espanya?

És just i necessari. S’havia d’haver fet
abans, hem perdut anys, i la culpa és nos-
tra, de no haver-ho fet.
• Els horrors que vostè va viure serien
possibles avui a Europa?

Està passant a llocs com Iraq, no molt
lluny d’aquí.
• No hem après dels errors?

En general sí, però alguns no han
après.
• Com a comunista, a quina força, a quin
déu s’aferrava per continuar endavant?

Crec en les persones. Déu ho som tots.
• Fins quan l’han perseguit els malsons?

Ara ja fa anys que no hi somio, però
vaig fer-ho bastants anys.
• Recorda el primer que va fer quan va
ser alliberada?

No vaig sentir res, va ser una cosa molt
desagradable, perquè no sabia res dels
meus familiars ni del meu primer home.
• Creu que la seva lluita ha donat fruits?

Sí, la democràcia actual és una herèn-
cia d’aquelles lluites. I s’ha d’anar gua -
nyant cada dia. Està menysvalorada per-
què molta gent no ha viscut temps pitjors,
però encara es poden fer moltes coses.
La joventut té avui més facilitats per a això
que nosaltres, que no teníem res.

Neus Català fa un clam
contra l’oblit de la barbàrie
La supervivent catalana dels camps de 
concentració nazis va evocar la seva resistència 
a la sessió de desembre del Grup d’Estudis

La xerrada mensual del Grup d’Es tudis
d’Esplugues del passat mes de desembre va
comptar amb un testimoni excepcional: Neus
Català, lluitadora antifeixista i supervivent
dels camps de concentració nazis. “Els
camps de la mort”, els anomena ella matei-
xa. La seva constància —té 93 anys— i vitali-
tat a l’hora de difondre el seu testimoni i el de

Neus Català va exposar, sense drama-
tismes però amb una ferma defensa dels va-
lors pels quals lluitava, els fets pels quals ha
estat coneguda: el pas a França durant la
Guerra Civil espanyola amb 180 nens orfes de
la colònia que tenia al seu càrrec, la seva
col·laboració amb la resistència francesa da-
vant els na zis, la seva posterior detenció i el

les dones que, com ella, van sobreviure a la
barbàrie nazi li van valer ser nomenada
Catalana de l’Any 2006.

Davant d’una sala del Casal de Cultura
Ro bert Brillas plena de gom a gom, Català va
fer una exposició dels fets amb senzillesa i
sobre tot amb una lucidesa que va sorpren-
dre les persones congregades. La major part
del seu discurs es va centrar a reivindicar la
memòria històrica amb actes com aquests.
“Parlem perquè la gent no pensi que això no
ha estat veritat”, va començar dient. “La me-
mòria és sagrada i l’hem de fer entre tots, de
la forma més correcta i objectiva possible,
però l’hem de fer”, va dir més endavant.

seu pas pels camps de concentració de Ra -
vensbrück i Holleischen.

Els seus records als camps són de
“fred, son, fam i por” i de mort —“morien mil
dones a la setmana”— però sobretot es
queda amb el fet que “vam fer un grup de
dones resistents, i va ser aquesta solidaritat
la que ens va mantenir fortes”. A l’acte també
van intervenir la historiadora Elisenda
Belenguer, autora d’una biografia de Català,
per a qui “el millor homenatge que podem
fer a la Neus és prendre exemple de la seva
fermesa ideològica per mirar de construir un
món millor”, i el vicepresident del Grup
d’Estudis, Joan Puiggrós. 

La sessió va omplir una sala del Casal Robert Brillas
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ACAE cumple 20 años
difundiendo la cultura
andaluza en Esplugues

Corría el año 1988 cuando un grupo de en-
tusiastas del flamenco y la cultura andaluza en
general, cuyo centro de reunión habitual era el
bar Deportes, en el barrio de Can Clota, funda-
ban la Asociación Cultural Andaluza de Es -
plugues (ACAE). Hoy, la entidad cuenta con lo cal
propio, enfrente mis mo del bar, y la mayoría de
sus impulsores siguen estando al frente de ella
con la ilusión intacta y con el mismo objetivo.

“No somos sólo una entidad folclórica, ya
que sin dejar de lado las sevillanas y el flamen-

y menores, y una escuela de guitarra con 12
aprendices. Y entre su elenco artístico, tres can-
taores aficionados, tres grupos de baile, un coro
rociero de más de 20 personas, el guitarrista
José Rubio y las bailaoras profesionales Rocío y
Mari, que hacen de profesoras de la escuela de
baile desde los inicios. 

actual no es tan grande como el de dos décadas
atrás, cuando ACAE nació “al hilo de la fiebre
asociativa en general, y de entidades andaluzas
en Catalunya en particular”. Aun así, no duda en
afirmar que “el estado de sa lud es bueno y con
el futuro asegurado, ya que estamos introdu-
ciendo gen te joven en la junta”.

Las cifras confirman este buen estado de
salud. ACAE cuenta en la actualidad con una
masa social de unas 240 familias, una escuela
de baile con más de 120 alumnos, entre adultos

co, también tratamos de difundir otras manifes-
taciones culturales, como la literatura, la pintu-
ra y la gastronomía andaluzas”. Así se expresa
José María Cua dros, uno de aquellos primeros
entusiastas y que lleva ejerciendo de presidente
de la asociación desde su fundación, salvo un
periodo intermedio de dos años.

A lo largo del año, la entidad organiza di-
versas actividades, como el festival y el concur-
so de tortillas de Fiesta Mayor, los actos del Día
de Andalucía –conjuntamente con el Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael—, el popular
Con cur so de Migas, el Día del Socio y una velada
flamenca al mes.

Cuadros admite que el ritmo de actividad

Nacida en Can Clota,
cuenta con 240 familias
asociadas, escuelas de
baile y guitarra y un coro
rociero, entre otros

Concert d’aniversari de la
Secció Sardanista L’Avenç

La prestigiosa Cobla La Principal
del Llobregat, dirigida per Jordi León, va
protagonitzar el concert del 45è aniversa-
ri de la Secció Sardanista de l’Avenç, que
va tenir lloc el 14 de desembre al centre
cultural a la tarda. Hores abans es va fer
una ballada a la rambla del Carme, amb
la Cobla Vila d’Olesa.

Musicorum presenta el
disc ‘Un dia amb Mary’

Un dia amb Mary es el títol del
nou disc, el segon, enregistrat per la
Coral Musicorum d’Esplugues, que a
l’hora de tancament d’aquesta edició
estava previst presentar amb un con-
cert en directe al Col·legi Alemany el
24 de gener. El cd recull una adaptació
de la suite del famós musical Mary
Poppins, així com vuit temes de música
contemporània. Més informació a El
Pont 172.

La Colla de Bastoners
dedica l’any 2009 
a Joan Amades

La Colla de Bastoners d’Esplugues
s’ha volgut sumar als actes del cinquan-
tenari de la mort de l’estudiós de cultura
tradicional catalana Joan Amades dedi-
cant-li totes les activitats de 2009. “Va ser
la peça clau, amb el seu Costumari, que
va ajudar a difondre la nostra cultura, in-
clòs el ball de bastons”, ressalta el presi-
dent de l’entitat, Antoni Fontova. La colla
participa cada any a les festes dels barris
i celebra la seva diada durant la Festa
Major d’Esplugues. L’any 2008 va fer prop
de 40 sortides i va rebre una menció 
d’honor al Parlament per la seva partici-
pació a la primera Festa Major de la
Cultura Tradicional de Catalunya.

Una actuación en la
sede de ACAE en la fies-
ta de celebración del vi-
gésimo aniversario
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caldesa, Pilar Díaz, y el resto de integrantes de la comisión de adjudi-
cación, la alegría se hacía evidente entre las personas beneficiarias y
sus familiares. Muchas personas jóvenes, acompañadas de sus pro-
genitores, estallaban en un júbilo que era compartido por la mayoría
de los presentes.

La expectación que despertó el sorteo llegó más allá del CEM
La Plana. La transmisión del acto on line en la web municipal
(www.esplugues.cat) tuvo unas 1.500 visitas durante las dos horas
que duró el acontecimiento.

2.000 viviendas más hasta 2015
Los 351 pisos sorteados (287 de venta en Ca n’Oliveres, Sant

Llo renç, calle Pere Pelegrí y Verge de Guadalupe, y 64 de alquiler ase-
quible en las calles Manuel de Falla y Gaspar Fábregas y en la aveni-
da Isidre Martí) son los primeros de los aproximadamente 2.300 de
promoción pública que está previsto que se construyan en Esplugues
hasta 2015, entre ellos las dos áreas residenciales estratégicas, en
colaboración con la Generalitat, de Can Cervera y Montesa. 

El gordo de Navidad llegó anticipadamente para 351 familias de
Esplugues el pasado 28 de noviembre. No como una lluvia de millo-
nes, pero sí en forma de una vivienda a precio asequible, un premio
de importancia vital para el desarrollo de muchas personas, sobre
todo jóvenes, que gracias a él podrán hacer realidad sus proyectos de
emancipación.

El escenario donde se desataron las ilusiones y las emociones
fue un abarrotado Complex Esportiu Municipal de La Plana, cuyo in-
terior acogió a cerca de 2.000 personas, la mayoría de ellas presentes
desde una hora antes de la celebración del sorteo de las 351 vivien-
das, programado para las 19 horas. Otras muchas se tuvieron que
quedar fuera del recinto, aunque pudieron ir entrando a medida que
salía parte de la concurrencia.

La expectación se palpaba en el ambiente, mientras la organi-
zación ponía a punto los cinco bombos (pisos de régimen general, de
precio concertado, de alquiler, de régimen general adaptados y de
precio concertado adaptados) que incluían las esperanzas de miles
de espluguenses. Una vez comenzado el sorteo, presidido por la al-

351 proyectos de vida
hechos realidad
Adjudicados los primeros 351 pisos del Plan municipal de vivienda.
El Ayuntamiento prevé  promover otros 2.000 hasta el año 2015

Una pareja celebra albo-
rozada la adjudicación de
uno de los pisos sorteados
el 28 de noviembre pasado
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El Complex
Esportiu Municipal
La Plana se llenó de
público, la mayoría
solicitante de un
piso o familiares

Juan Carlos
Tirado 
“Me soluciona más de
media vida. Tengo 25 años y
vivo con mis padres, y con el
sueldo que tengo ahora era
imposable acceder a una
vivienda de precio libre.”

Ada Fernández
“Tenía todas las
esperanzas puestas en
el sorteo, puesto que
comprar un piso era
imposible para mi
economía.”

Diego Martínez 
“Me parece increíble.
Hemos venido dos
amigos, a mí me ha
tocado un piso de compra
de precio concertado, y a
él de alquiler.”

Carlos Cervera 
“Tenemos que
agradecer a quienes
han montado esto que
podamos tener una
vivienda y sin salir de
Esplugues.”

Alba Belén 
“He ido a Lourdes y a
Montserrat, llevaba
amuletos de todo tipo, y
aún no me lo creo. Con
tantas bolas pensaba que
era imposible que me
pudiese tocar.”

Eva Latre 
“Venía pensando que no me
iba a tocar y no me hago a
la idea. Tendré que ver en
su momento si me quedo
con el piso, porque las
concesiones de las
hipotecas no están fáciles.”

Jorge Villar
“Estoy muy emocionado.
Tengo 24 años y espero ir a
vivir al piso que me ha tocado
con mi pareja. Estábamos
esperando a ver si me tocaba
o no para buscar piso en el
mercado libre.”

LA CIUTADANIA PARLA Algunas de las personas agraciadas
explican sus sensaciones

Durante el sorteo se vivieron momentos de gran emoción
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Actuació del grup de dansa L’Estudi

Tot Esplugues es va sumar el passat 25
de novembre al Dia internacional contra la
violència envers les dones amb un acte molt
emotiu a la plaça Santa Magdalena que va in-
cloure actuacions teatrals i de dansa, la lec-
tura de dos manifestos i la projecció d’un au-
diovisual amb gent d’Esplugues i famosos
cridant Prou a la violència masclista.

L’acte va començar amb la participació
del grup d’alumnes del taller de teatre del
Centre Cultural L’Avenç, va continuar amb la
lectura d’un manifest redactat per col·lectius
de joves de la ciutat, l’actuació del grup de
dansa L’Estudi i la lectura per part de l’alcal-
dessa, Pilar Díaz, del manifest institucional.
Díaz va alertar sobre les xifres de víctimes
que va haver-hi l’any passat per violència de
gènere. Per últim, va concloure amb la pro-
jecció d’un vídeo on persones anònimes

Teatre i dansa per dir ‘Prou’ a
la violència contra les dones
Carme Chacón, Andreu Buenafuente i Alfons Arús van
participar, entre d’altres, en un vídeo per a l’ocasió

d’Es  plugues, juntament amb personatges fa-
mosos (la ministra Carme Chacón i els co-
municadors Andreu Buenafuente i Alfons
Arús, entre d’altres), els càrrecs electes lo-
cals i treballadors municipals feien una crida
contra la violència envers les dones. Moltes
persones van escriure missatges de rebuig a
la violència en les enganxines que es van
penjar a uns plafons per aquest motiu. 

L’Hospital de Sant Joan
de Déu fomenta la
lectura entre els infants

L’Hospital Sant Joan de Déu d’Es -
plugues du a terme fins a finals de febrer
una campanya, engegada conjuntament
amb el Departament de Cultura de la
Generalitat, que promou la lectura com a
hàbit saludable entre els infants que són
tractats al centre i les seves famílies. Tots
els dimarts i dijous al matí, l’envelat ins-
tal·lat a l’entrada de l’hospital acull activi-
tats relacionades amb la lectura infantil,
al final de les quals es regala un conte als
nens i nenes que hi participen. Durant
una estona, els infants juguen i gaudeixen
amb tallers d’animació, que tenen els
contes com a fil conductor. “La lectura
afavoreix la curiositat, l’accés al coneixe-
ment, i ajuda als nens ingressats a viatjar
amb la seva imaginació a un món sense
límits”, assenyala la responsable de psi-
cologia de l’hospital, Dolors Petitbó.

Consells als infants 
per cuidar-se les dents

L’Edifici Molí d’Esplugues va acollir
al desembre l’exposició Cuida’t les
dents, de la Diputació, adreçada a la po-
blació infantil de 5 a 8 anys. Els infants (a
la foto, escolars del Col·legi Utmar) van
adquirir coneixements sobre una co-
rrecte higiene bucodental a través d’uns
hàbits adequats.

L’acte del Dia contra 
la violència masclista
(25N) va tenir 
a Esplugues un
seguiment massiu

Presentació del projecte 
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SERVEIS

Gent gran (reunió del 26 de novembre de 2008)
S’informa de la data i del canvi d’emplaçament de la

Festa de Nadal per a la gent gran, així com de la campanya de
Reis de la Creu Roja consistent a fer arribar un obsequi a les
persones d’aquest col.lectiu que estan soles. Es proposen les
dates en què previsiblement es faran les reunions del consell
durant l’any 2009. Es donen les dades respecte al desplega-
ment de la Llei de dependència a Esplugues durant 2008: s’han
fet 318 valoracions amb resolució de grau de dependència,
dels quals ja s’han obert 255 expedients, i 188 persones han
firmat el Pla individual de treball. Els esplais del municipi pro-
posen que tots han de celebrar les seves festes el mateix dia i
a la mateixa hora.

Cooperació (reunió del 18 de desembre de 2008)
Diverses entitats fan una valoració molt positiva, en lí-

nies generals, de la 13a Fira de Santa Llúcia Solidària pel que
fa a l’organització i a l’assistència de públic. La regidora infor-
ma de l’oferta d’activitats escolars complementàries en matè-
ria de solidaritat i cooperació en aquest curs: cinc activitats di-
ferents en cinc centres i per a 517 alumnes. S’explica que el
2009 hi haurà un programa de cooperació, independent de les
subvencions, i es demana a les entitats que facin suggeriments
per elaborar-lo i debatre’l en el proper consell.

Seguretat (reunió del 18 de desembre de 2008)
Els diferents cossos policials fan un resum de l’activitat

delictiva de l’any 2008 i contesten a les preguntes de represen-
tants veïnals i de grups municipals respecte a determinats
fets. Els Mossos fan un recordatori de les recomanacions i con-
sells de seguretat que cal tenir en compte durant el periode
nadalenc, tant en comerços com en habitatges. Es dóna infor-
mació sobre la situació de tres establiments expedientats per
infracció de la llei de protecció de la seguretat ciutadana.

CONSELLS 
MUNICIPALS PARTICIPACIÓ 9 places vacants a l’Escola bressol

municipal  La Mainada per a infants
nascuts l'any 2006 (curs 2008-2009) 

Incorporació immediata

Període de preinscripció
5 i 6 de febrer
Horari
De 9h. a 12h. i de 15h. a 17h.
Lloc
Escola bressol  municipal La Mainada 

Recolllida i entrega de documentació 
Escola Bressol Municipal La Mainada, c/ Baronessa de Maldà, 28
telèfon 93 372 32 01
Publicació de les llistes d'infants admesos
12 de febrer

Dates per formalitzar la matriculació
Dies 17 i 18 de febrer, a la mateixa escola-bressol, de 9 a 12  i de
15 a 17 h

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’AJUNTAMENT INFORMA
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de
desembre de 2008, va aprovar el text de les Bases de l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament de sub-
vencions per al desenvolupament  d’activitats i serveis a la ciutat,
any 2009, així com sotmetre l’esmentat acord, junt amb el text de
les esmentades Bases, al tràmit d’informació pública per un termi-
ni de 20 dies, que es comptaran des de l’endemà d’aquesta publica-
ció, per presentar al·legacions i reclamacions, d’acord amb el que
estableix l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

Així mateix, es va acordar la convocatòria, simultània a l’anterior
termini, del primer concurs per a l’atorgament de les subvencions
corresponents a l’any 2009, quedant fixades les dates per al segon
concurs d’acord amb el següent:

A) 1r concurs, des de la data de publicació fins al 28 de febrer de
2009
B) 2n. Concurs, de l´1 de juny al 30 de juny de 2009

El text de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pot ser consultat a la
web, www.esplugues.cat, Taulell d’Anuncis, i a la Direcció de
l’U.J.A. de l’Àmbit de Serveis a les Persones, en hores d’oficina.
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Titulars dels comerços participants al Concurs d’Aparadors de la Festa
Major, responsables de la Unió de Botiguers i la regidora de Comerç,

El Rastrillo Solidario
dobla su recaudación 

La solidaridad de la ciudadanía espluguense se puso a prueba
una vez más a principios de diciembre con el Rastrillo Solidario or-
ganizado por la Asociación por la Igualdad de los Derechos de los
Discapacitados (AIDED). La presidenta de la asociación, María
Sierra, afirma que la recaudación lograda de las ventas de todo tipo
de objetos “dobló la de otros años, a pesar de la crisis”. La sala de
exposiciones del Casal de Cultura Robert Brillas albergó el merca-
do constituido por productos y objetos que la ciudadanía, empresas
y comercios de Esplugues ceden para este fin: juguetes, material
escolar, bicicletas, elementos de cerámica, libros... 

Éxito de la 23ª Jornada
sobre el alcoholismo

La asociación Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues celebró con
éxito de asistencia y de participación su jornada anual de sensibiliza-
ción sobre la enfermedad alcohólica, que alcanzó su edición número
23. Una decena de médicos y psicólogos especialistas trataron la pro-
blemática desde diversos puntos de vista: las terapias de grupo, la
salud psicofísica, el riesgo de cáncer... Especial repercusión tuvieron
la ponencia del doctor José Joaquín Poley sobre la prevención del al-
coholismo juvenil y la conferencia del oftalmólogo Guillem Simón ti-
tulada Perquè no veiem bé quan hem begut. La alcaldesa, Pilar Díaz,
clausuró la jornada, celebrada en el Centre Municipal Puig Coca. 

Neix el Grup de Recerca
Històrica de Can Vidalet

El passat 29 de novembre es va presentar en societat el Grup
de Recerca Històrica de Can Vidalet (GRHCV), una entitat que vol
treballar per recuperar la història recent del barri. El grup ha aga-
fat les lluites antifranquistes dels anys 70 com a punt de partida de
la seva recerca. Vicenç Conde, secretari i un dels impulsors del
GRHCV, diu que “vaig conèixer els activistes d’aquella època fent
una recerca doctoral i vam decidir constituir el grup per donar a
conèixer la història d’aquells anys”, dominats per la falta d’in-
fraestructures bàsiques al barri i les reivindicacions veïnals. El
GRHCV farà xerrades amb historiadors del tardofranquisme i la
transició, tot i que no descarta remuntar les seves investigacions i
activitats a dècades anteriors.

Visita de la alcaldesa y la teniente
de alcaldía Sara Forgas al Rastrillo

Participó numeroso público en el Puig Coca

La Rajoleta, associada 
al Museu Nacional de 
la Ciència i de la Tècnica

El Museu de la Rajoleta d’Esplugues ha entrat a formar part
del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (mNACTEC), una xarxa d’espais museístics
que pretén testimoniar el procés d’industrialització de Catalunya i
el seu impacte a la societat. Aquesta inclusió suposa, malgrat la
provisionalitat de La Rajoleta, un reconeixement de la potencialitat
patrimonial dels antics forns industrials i de la importància de la
Fàbrica Pujol i Bausis en la història de la ceràmica industrial del
nostre país, especialment en l’àmbit del Modernisme. Des de l’any
2002 s’hi realitzen visites guiades.

Trece parejas, homenajeadas
por cumplir sus bodas de oro

El salón de pleno del Ayuntamiento acogió el 11 de diciembre
un emotivo acto de homenaje a 13 parejas de Esplugues que du-
rante 2008 celebraron 50 años de convivencia. La alcaldesa, Pilar
Díaz, les brindó un obsequio a todas ellas, que pudieron disfrutar
también de la interpretación de varias piezas por parte del alumna-
do de la Escuela Municipal de Música. Se trata de una iniciativa que
se celebra dos veces al año.

La alcaldesa, con las parejas homenajeadas
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Actes lúdics per informar la
població jove sobre la Sida

L’Ajuntament i diverses entitats i col· -
lec tius juvenils, va organitzar diverses activi-
tats al voltant del Dia Internacional de la Sida
adreçades principalment a la població jove
per sensibilitzar-los sobre la malaltia. L’acte
central va tenir lloc el 5 de desembre a l’Edi -
fici Cadí, amb una performance de Cor po -
ración Antiestética i un concert benèfic del
grup de música hardcore Estakazo. A més,
durant la setmana es van fer obres de teatre
als instituts, dues exposicions al Re molí i al
Molí, i la Creu Roja va repartir material infor-
matiu i preservatius a les zo nes d’oci noc-
turn.

Homenatges a l’Esplai Can
Clota i al Club Sant Jordi

Quatre sòcies i quatre socis de l’Esplai
de Can Clota van rebre un homenatge el pas-
sat 29 de novembre per haver complert els 80
anys durant el 2008. La festa va tenir lloc en

mig d’un gran ambient. D’altra banda, un con-
cert de boleros, a càrrec de Silvia Kigel, va tan-
car l’acte d’homenatge del Club Sant Jordi als
socis majors de 80 anys i a les parelles que
van celebrar les seves noces d’or durant l’any.
L’acte va tenir lloc el 16 de desembre.

L’homenatge de l’Esplai Can Clota

Festa al Club Sant Jordi

Diego Sabiote recita a 
la Biblioteca Pare Miquel

El poeta de Macael, resident a Mallorca,
Diego Sabiote va protagonitzar, juntament
amb el músic Joan Manel Escobedo, un reci-
tal poeticomusical a la Biblioteca Pare Miquel
el passat 11 de desembre. El recital es basava
en l’obra L’escala de Jacob, un disc que inclou
una trentena de composicions de Sabiote, que
va ser nomenat Andalús de l’Any a Esplugues
l’any 2005.

Joan Cerezo, candidat 
a Eurovisió i medalla 
del govern ucraïnés

El compositor espluguenc Joan Cerezo
va obtenir uns 4.000 vots amb la seva cançó
Zeviya —“alegre i desenfadada”, segons l’au-
tor— per representar Espanya al festival d’Eu -
rovisió. Aquesta xifra no li permet estar entre
els finalistes. A més, Cerezo, que és president
de l’entitat Glaç Solidari, ha rebut la Medalla
d’Honor per part del Ministeri d’Afers Exteriors
d’Ucraïna per les seves ajudes als infants orfes
d’aquest país i a les persones afectades pel
desastre nuclear de Txer nòbil, així com pel seu

El va acompanyar el músic Joan Manel

Corporación Antiestética, amb Creu Roja

compromís en la difu sió del genocidi de l’Ho -
lodomor a l’època soviètica.

Crida unànime contra els
atacs israelians a Gaza

L’Ajuntament d’Esplugues, amb la una-
nimitat de tots els grups municipals (PSC,
PPC, ICV, CiU i ERC), va emetre una comuni-
cat de “repulsa a la matança de Gaza” i de
“rebuig contra l’acció del govern israelià”.
Així mateix, es va fer una crida perquè la gent
assistís a la manifestació de suport al poble
palestí que va tenir lloc el 10 de gener a Bar -
celona. El Ple va aprovar una moció el 21 de
gener de condemna rotunda dels atacs  i de
crida a l’alto  al foc.

Reedició de les parelles
lingüístiques

Més de 30 parelles estan duent a terme
l’edició d’enguany del Voluntariat per la llen-
gua, que impulsa el Servei Local de Català. El
projecte posa en contacte una hora a la set-
mana una persona voluntària que parla habi-
tualment català amb una altra amb coneixe-
ments bàsics i que vol adquirir més fluïdesa.
La inscripció es manté oberta tot l’any.

Presenten la coral infantil
de L’Avenç

L’Avenç Centre Cultural va presentar
el passat 17 de gener la seva coral infantil
a l’Ajuntament. Una desena d’infants de di-
verses edats conformen el cor d’aquesta
entitat, que vol promoure el cant entre la
població infantil d’Esplugues.

Presentació de participants al desembre
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El president de la Generalitat, José Mon -
tilla, l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, l’al-
calde de Sant Just, Josep Perpinyà, i la diputa-
da de la Diputació de Barcelona i primera tinen-
ta d’alcaldia de Sant Just, Anna Her nán dez, van
acompanyar el perruquer, estilista i as sessor
d’imatge espluguenc Josep Pons en la presen-
tació del llibre Una il·lusió feta realitat, que es
va portar a terme el diumenge 18 de gener a
L’Avenç Centre Cultural. 

El president d’aquesta entitat, Sergi Re -
ca sens, i l’autor del llibre, el periodista Miguel
Pérez Quinta nilla, van completar la presidència
d’un acte molt  entranyable, que va servir per
glossar la trajectòria professional i, sobretot, la
vàlua de Josep Pons, de qui tots els presents
van destacar la seva manera de ser, el seu ta-
rannà i la il·lusió amb què afronta cada un dels
projectes que engega. De fet, el president
Montilla va explicar que el llibre “es diu Una
il·lusió feta realitat però també es podria haver
titulat Una realitat feta amb il·lusió”. Montilla,

José Montilla i Pilar Díaz
amb Josep Pons en la
presentació del seu llibre

que manté una bona relació amb Josep Pons
des de fa molts anys, quan era alcalde de Cor -
nellà, va destacar-ne el caràcter emprenedor.
”És del tipus de persones que necessitem per
aixecar l’autoestima del país”. L’al cal dessa,
Pilar Díaz, va destacar que “en Josep sempre
s’ha mantingut fidel als seus arrels esplu-
guencs. La ciutat, i tota la seva gent, s’enorgu-
lleixen de com ha anat progressant a nivell
professional fins a adquirir el prestigi de què
gaudeix”, mentre que el seu homòleg de Sant
Just, Josep Perpinyà, i Anna Her nán dez, es van
mostrar orgullosos de tenir-lo com a conveí.

Els periodistes Mari Pau Huguet i Pere
Escobar, de TV3, van presentar l’acte, en què
es van donar cita més de 200 persones que,
amb la seva assistència, van voler transmetre
la seva estima a un Josep Pons que va confe-
sar-se emocionat i que va expressar la voluntat
de compartir aquells moments tan feliços —i
tota la seva vida— “amb la meva amiga, sòcia,
companya i esposa, la Rosa”. 

D’esquerra a dreta, Josep Perpinyà,
alcalde de Sant Just, Pilar Díaz, alcal-
dessa d’Esplugues, José Montilla,
Josep Pons, Anna Hernández,  diputa-
da de la  Diputació de Barcelona, i
Sergi Recasens, president de L’Avenç

El president de la
Generalitat signa el llibre
d’honor de L’Avenç

El president de la Generalitat de
Catalunya, José Montilla, va signar el
llibre d’honor de l’Avenç. Amb motiu de
la seva presència a la seu social
d’aquesta entitat centenària
d’Esplugues la junta directiva que
presideix Sergi Recasens li va oferir la
possibilitat de signar el llibre d’honor,
cosa a la qual el president de
Catalunya va accedir sense problemes.
A la dedicatòria, el president Montilla
va felicitar a L’Avenç “per la seva feina
de més d’un segle en pro de la cultura
i del país”.

Un espluguense gana
un certamen nacional
de novela

El espluguense Ernesto Ro -
dríguez fue el ganador del Cer tamen
Na cio nal de Novela Cor ta para
Jóvenes Es critores 2008 organizado
por la Fundación Siglo Fu turo y Caja
Castilla La Mancha. La obra ganadora,
Wil fred y la perdición, es “la primera
historia lar ga que escribo”, ha
señalado a EL PONT el autor, con
experiencia en premios de cómic. La
historia destaca por su carga de
humor, según el jurado. Ro dríguez, de
24 años, estudia Filología Hispánica y
da clases de español para extranjeros.
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Il·lusió, música i fantasia a
la Cavalcada dels Reis Mags
La cantant Gisela i en Fanguet van donar la benvinguda a Ses Majestats

Els Reis Mags van arribar el 5 de gener a Esplugues carregats
de regals i d’il·lusió, i la ciutadania va participar activament i de for -
ma nombrosa en la visita de Melcior, Gaspar i Baltasar. Com als úl-
tims anys, abans que Ses Majestats d’Orient pugessin al balcó de
l’Ajuntament, va tenir lloc un espectacle de benvinguda a la plaça
Santa Magdalena. En aquest cas, la protagonista va ser la cantant
Gisela, que arran de la seva participació a Operación Triunfo es va
especialitzar en bandes sonores de films de Disney. Així, mentre es-
peraven l’arribada dels Reis, els nombrosos infants presents a la
plaça van gaudir durant 45 minuts amb les cançons de Peter Pan o
La bella y la bestia, entre d’altres, interpretades per Gisela, que ana-
ven intercalant-se amb la història d’en Fanguet, el personatge
màgic que va ser nomenat escudeller reial pels Reis de l’Orient.

Després de rebre de mans de l’alcaldessa, Pilar Díaz, la clau
que obre totes les cases d’Esplugues, els tres Reis van pujar a les
seves carrosses i, acompanyats de diverses entitats de la ciutat i
precedits pels patges que il·luminaven el pas amb torxes, van fer un
recorregut fins a la rambla Verge de la Mercè sense deixar de llan-
çar caramels i il·lusió a les milers de persones que hi havia al car-
rer, malgrat el fred. 

Festa per a les famílies d’Esplugues
Per tercer any consecutiu, Esplugues ha preparat la ben-

vinguda als Reis amb activitats destinades a les famílies. El
parc infantil de Can Vidalet, el Campament d’en Fanguet i els
tres Reis a Can Tinturé, els patges reals de la rambla Verge de
la Mercè i els tallers de fanalets a la biblioteca Pare Miquel, a
la plaça Santa Magdalena i a la rambla Verge de la Mercè van
comptar amb la presència de nombrosos participants.

Gisela animà l’espera als Reis, a la dreta al balcó de la casa consistorial amb l’alcaldessa i el regidor de Cultura

En Fanguet va ser el protagonista del campament instal·lat a Can Tinturé
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Les festes nadalenques van om
Esplugues de tradició, cultura
La ciutat respon massivament a les activitats organitzades per les entitats: Pastoret

No hi ha una època de l’any on la tradició tingui tant pes com a les
festes al voltant de Nadal. Des del dia en què els principals carrers de la
ciutat llueixen la il·luminació típica d’aquestes dates, l’esperit nadalenc
envaeix l’atmosfera. D’una banda estan els lluents aparadors de les bo-
tigues invitant a comprar els regals i el que no són regals. De l’altra,
l’ampli ventall d’activitats relacionades amb la celebració del Nadal im-
pregnades d’espiritualitat, de solidaritat i també de ganes de passar-
s´ho bé, que han fet possible les entitats.

Algunes d’aquestes activitats, fins i tot, apleguen els tres objec-
tius. És el cas dels ja coneguts Pastorets d’Esplugues, una versió imagi-
nativa i en clau d’humor d’auesta història ja clàssica de la cultura cata-
lana que va omplir el Casal de Cultura Robert Brillas durant les deu re-
presentacions que s’hi van fer. Això suposa que unes 1.700 persones van
viure l’espectacle que aquest any van preparar els més de 80 membres
de Pastorets i Companyia. Com que el guió es renova cada any, la repre-
sentació del naixement de Crist contenia enguany al·lusions al futur del
planeta i a la crisi de la banca, entre d’altres picades d’ullet a l’actualitat.

Fira de Nadal i pessebres
Les festes nadalenques es van viure també de forma intensa al

car rer, malgrat el fred. El 13 de desembre, la zona de vianants del car -
rer Àngel Guimerà acollia la Fira de Nadal, organitzada per l’Espluga
Viva. El comerç local, firaires i artesans, així com actuacions musicals,
sobretot amb les nadales, i de tradició popular, van omplir de sabor na-

La ciutat, solidària amb els més desafavorits
La gent d’Esplugues ha demostrat sobradament la seva soli-

daritat. I, un any més, les campanyes de recollida de joguines per a
infants de famílies sense recursos o de regals per a la gent gran han
estat un èxit. També ho van ser les iniciatives del Club Handbol
Esplugues, que van lliurar regals al Centre Sociosanitari Sant Joan
de Déu (vegeu foto) o de Pastorets, que va destinar el 10% de la re-
captació a la residència Ferrer i Guàrdia. Una altra iniciativa va ser
la del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, que va organitzar un
concurs de nadales per recollir fons destinats a comprar aliments
per a gent necessitada. S’hi van recollir 250 quilos, que es van
donar a Càritas.

Una  de les darreres escenes de Pastorets, que va omplir el Casal en les deu funcions que va fer
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omplir
a i solidaritat
rets, fires, pessebres, nadales, cant coral...

dalenc aquesta artèria del centre de la ciutat, amb nombrós públic.
El mateix dia, a la rambla Verge de la Mercè, va tenir lloc la Fira de

Santa Llúcia Solidària, amb paradetes d’entitats relacionades amb el
lleure i la cooperació, la recaptació de les quals es va destinar a projec-
tes solidaris. Sota el lema No a la fam al món, també van tenir-hi lloc
actuacions musicals i una xerrada a càrrec d’Arcadi Oliveres, president
de l’ONG Justícia i Pau.

Els pessebres són també protagonistes indiscutibles d’aquestes
dates. D’una banda, els dos vivents, a càrrec del Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael (que va estar durant nou dies a la seu de l’entitat) i de
l’Agrupament Escolta Espluga Viva (que en va fer una versió moderna i a
ritme de Grease a l’IES La Mallola). D’altra, les representacions a petita
escala que es van presentar al 5è Con curs de Pessebres, organitzat per
la Fundació Josep Català i Soler.

Nadal amb música i poesia
L’espectacle també va ser present gràcies al Desembre Cultural

que organitza l’Associació de Veïns de Can Vidalet, que va incloure tea-
tre, un espectacle infantil i una nit de cabaret. Les notes musicals prò-
pies del Nadal es van sentir amb el primer ‘Certamen de Villancicos’ or-
ganitzat pel CCA Plaza Macael, els concerts de la Coral Centenària La
Coloma i la Festa de Nadal per a la gent gran al Centre Cultural L’Avenç.
La poesia la va posar Espluga Viva amb la lectura d’El Pessebre, de Joan
Alavedra, amb música de Pau Casals. 

Festa de Nadal a Can Clota

Carter reial a L’Avenç

Concurs de Nadales del CCA Plaza Macael

Fira de Nadal al carrer Àngel Guimerà

El caga tió de Can
Vidalet és un dels
actes clàssics del
nostre Nadal
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Triomf local al 
Ciutat d’Esplugues
de voleibol cadet
El torneig va tancar el calendari 
anual de competicions esportives, 
els dies 28 i 29 de desembre

El Club Voleibol Esplugues va fer-se amb la victòria al trofeu
Ciutat d’Esplugues de voleibol cadet femení, la darrera competició
esportiva de l’any a la ciutat. La victòria de l’equip amfitrió va ser in-
contestable, ja que va guanyar els tres partits que va disputar, con-
tra el Vall d’Hebron (3-2), el Club Voleibol Barcelona (3-0) i el Club
Deportivo Las Viñas, de Teruel (3-0), que van ocupar, per aquest
ordre, del segon al quart lloc de la classificació final. Tret del partit

amb el Vall d’Hebron, amb un inici molt fluix, l’Esplugues va demos-
trar ser millor que les seves rivals, almenys en aquesta competició. 

La novetat d’aquesta edició del torneig va ser la realització de
concursos individuals de recepció de sacada, guanyat per la jugado-
ra de l’Esplugues Meritxell Puchol; de col·locació de passada, on el
triomf va ser per a Denisse Marrero (CV Barcelona); i de rematada,
en què va vèncer Cristina Noe (CD Las Viñas).

Durant el lliurament de premis, que va comptar amb la pre-
sència de la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel
Zamora, i de la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Montserrat
Zamora, a més de les distincions del torneig es va fer entrega dels
trofeus que acrediten l’Esplugues com a campió de Catalunya infan-
til 2008 i de la Copa Primavera sènior 2008. 

La Penya Barcelonista L’Avenç
comença a celebrar el seu
vint-i-cinquè aniversari

La Penya Barcelonista L’Avenç va iniciar el 10 de gener passat
els actes de commemoració del seu vint-i-cinquè aniversari, que
arribaran fins a final d’any. Un debat entre els quatre fundadors de
l’entitat (Josep Maria Jover, Joaquim Cortada, Joan Fusté i l’actual
president, Jordi Claramunt) i un altre entre presidents de diferents
penyes per analitzar el paper d’aquests col·lectius en l’univers blau-
grana van centrar un acte presentat per Josep Pons i que va comp-
tar amb la presència de l’exjugador del Barça Ferran Olivella i del
directiu Jacint Borràs. Al llarg de l’any 2009, la Penya té previst or-
ganitzar diversos actes, la majoria d’ells de caire social però també
d’altres que tenen la voluntat de ser compartits amb la ciutat
d’Esplugues, per celebrar les noces d’argent de l’entitat, que en
aquests moments voreja les 600 persones associades. 

Yaiza Rodríguez y Carlos
Barrera repiten con Catalunya

Los espluguenses Yaiza Rodríguez Ortego, jugadora del CB
Cornellà, y Carlos Barrera Pasán, jugador del FC Barcelona, han
sido de nuevo seleccionados para formar parte de la selección
Catalana de Baloncesto en el Campeonato de España Infantil de
Selecciones Autonómicas. Ambos formaron parte de la selección
en edad mini y disputaron el Campeonato de España de Se lec -
ciones Autonómicas en Cádiz 2007.

L’Esplugues, l’equip guanyador, durant el torneig 

Jordi Claramunt, Joaquim Cortada, Josep Maria Jover i Joan
Fusté, fundadors de la Penya juntament amb Jesús Estaregui (a.c.s.)
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Tres firmes més al Llibre
d’honor

ElLlibre d’honor de l’Ajuntament
d’Es  plugues compta amb tres firmes il· -
lus tres més: les d’aquests tres esportistes
olímpics de la nostra ciutat.

Juan Carlos Hueto
(Futbol Sala 
Penya Esplugues) 
“És important que disposem de
més instal·lacions per fer
esport i que els nens no
estiguin al carrer fent altres
coses. La pena que sento pel
vell pavelló contrasta amb
l’esperança del nou.”

Juan González 
(Club Handbol) 
“Espero que ens permeti
treballar més i millor del que
estem fent ara, que tenim molta
infraestructura d’equip i poques
instal·lacions. A més, serà
important comptar amb el
gimnàs que tindrà el nou pavelló
per fer-hi la preparació física.”

Jordi Sàlvia 
(Club Gimnàstica
Les Moreres) 
“Espero que estigui construït
Al més aviat possible. Tindrem
una sala de gimnàstica,
moderna i amb el doble
d’espai que l’actual, que ens
permetrà entrenar al màxim
nivell”.

Francesc Romo 
(CB Nou Esplugues)
“Serà l’eina que esperàvem des
de fa molts anys per poder
crÉixer. Ens donarà la
possibilitat de poder treballar
amb més comoditat i mÉs
espai, per desenvolupar la
nostra tasca formativa i de
competició.”

LES ENTITATS PARLEN
Presidents de clubs esportius manifesten
què esperen del nou poliesportiu

Emotiu ‘fins aviat’
al pavelló 
Les Moreres

Les entitats esportives d’Esplugues van acomiadar el passat 30 de
novembre l’actual Poliesportiu de Les Moreres, un dels bressols de l’es-
port local inaugurat al 1972, que serà objecte d’una renovació integral du-
rant els propers mesos. A l’acte, que va consistir en una marató de dife-
rents disciplines esportives, va assistir el bo i millor de l’esport esplu-
guenc de les últimes dècades. Un dels assistents va ser Miquel Navarro,

Les entitats acomiaden el primer
poliesportiu municipal d’Esplugues,
que serà renovat integralment

primer espluguenc olímpic amb la seva participació a la marató dels Jocs
de Roma El 1960 i que després va ser professor d’educació física del CEIP
Isidre Martí. “Per a nosaltres aquest pavelló va ser com estrenar sabates,
ja que fins llavors entrenàvem a la muntanya”, recorda Navarro.

Durant més de 30 anys el poliesportiu va veure créixer esports com
la gimnàstica, el patinatge, el bàsquet, l’handbol, l’hoquei, el futbol sala o
la natació, gràcies a la piscina annexa a la pista. La majoria van anar mar-
xant a les més modernes instal·lacions de La Plana i Can Vidalet. Leo -
nardo Balcells, que presidí el Club Hoquei Esplugues a la dècada dels 90,
va viure a Les Moreres l’època daurada d’aquest esport a la ciutat: “Vam
tenir fins 12 equips”. També recorda que “vam ser dels últims que encara
jugàvem a l’aire lliure i quan plovia se suspenien els partits”. Però, com
diu el president del Club Patinatge Artístic, Juan Luis González, Les Mo -
reres “és l’emblema de l’esport d’Esplugues. Era l’únic que teníem i aquí
hem crescut sobretot nosaltres i la gimnàstica, i encara fins avui fèiem
servir les instal·lacions”. 

El Club de Patinantge Artístic Esplugues va ser un
dels protagonistes de l’acte de comiat fins a la reobertura
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BORSA 
DE TREBALL
Ref. 701 Noia de 29 anys amb molta experiència en el sector de l’-
hosteleria busca feina d’auxiliar de cuina. També està interessada
en treballs de dependenta i manipuladora.
Ref. 702 Noia de 32 anys busca feina en domicilis particulars.
S’ofereix per cuidar gent gran, nens o fer neteges. Té experiència
en totes aquestes tasques
Ref. 703 Agent comercial especialitzat en la promoció de petites
empreses, amb àmplia formació i experiència, ofereix els seus ser-
veis a empreses del Baix Llobregat.
Ref. 704 Noia de 32 anys, molt responsable,  busca feina com nete-
jadora o cambrera en horari de 14 a 16h del migdia
Ref. 705 Jove de 29 anys s’ofereix per treballar en el sector de l’-
hosteleria o com a dependenta. Té molta experiència en aquestes
tasques i en el tracte amb públic.
Ref. 706 Senyora de 40 anys busca feina en cases particulars fent
neteges i/o cuidant persones grans els caps de setmana o les nits.
Ref. 707 Veïna d’Esplugues s’ofereix per netejar oficines o domici-
lis. Pot demostrar experiència.
.

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de
l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu electrònic a
mfuente@esplugues.cat
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El FC Barcelona va ser el guanyador de la
desena edició del torneig de bàsquet cadet
Ciutat d’Esplugues, disputat al Complex Es -
portiu Municipal La Plana els dies 2, 3 i 4 de
gener. L’equip blaugrana va imposar-se a la
final al DKV Joventut (62-55) en un partit mar-
cat pel baix percentatge d’encert en el tir per
part dels dos equips. Després d’un primer terç
de partit clarament dominat pels badalonins,
aquests no van saber controlar el seu avantat-
ge i es van veure superats en el tram final del
partit per un Barça amb les idees molt més cla-
res. El triomf final del Barça va ser una sorpre-
sa relativa, si es té en compte que els dos
equips s’havien enfrontat en el primer partit del
torneig, amb victòria per a la Penya de 20 punts

(78-58). La intensitat del partit final va ser el re-
flex del que va ser tot el torneig, amb un nivell
d’organització molt alt, que va merèixer la feli-
citació de tots els equips participants a l’entitat
amfitriona, el CB Nou Esplugues, que va supe-
rar amb una nota molt alta el repte d’organit-

El Barça obté el triomf al torneig
Ciutat d’Esplugues de bàsquet cadet

El quadre d’honor de la competició
Classificació. 1. FC Barcelona; 2. DKV Joventut; 3. Real Madrid; 4. Pamesa; 5. Estudiantes;
6. Unió Manresana; 7. Fuenlabrada; 8. CB Nou Esplugues // Millor jugador del torneig:
Albert Homs (DKV Joventut) // Millor jugador de la final: Josep Pérez (FC Barcelona)//
Millor jugador local: Álvaro Mora // Màxim anotador i millor triplista: Ferran Huertas
(Unió Manresana) // Guanyador concurs de triples: Alberto de la Torre (Estudiantes)

A dalt, els juga-
dors del Barça amb
l’alcaldessa, i altres
autoritats, després de
recollir el trofeu de
campions. A l’esque-
rra, els de ’Esplugues,
que van recollir la
copa al ‘fair play’

zar el torneig, només cinc mesos després de la
seva refundació. L’equip local, entrenat per Da -
vid Albalat, va complir amb dignitat el repte
d’enfrontar-se amb rivals de molta més enti-
tat. El tarannà dels seus jugadors els va fer me-
reixedors del premi al fair play. 
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Excelente nivel deportivo y, lo que es más importante, de fair-play, entre los equipos
participantes en la primera edición del Trofeo de Navidad de Fútbol 7 del Club de Fútbol Can
Vidalet, celebrado los días 3 y 4 de enero en el Campo Municipal El Molí. Levante Las Planas
(alevines), AE Prat (prebenjamines), Can Vidalet (benjamines) y Collblanc-Torrassa (prome-
sas) se alzaron con los triunfos en cada una de las categorías. El trofeo se inscribe en la serie
de competiciones amistosas que el CF Can Vidalet organiza a lo largo de la temporada y que
tienen como objetivo potenciar el aprendizaje deportivo y personal de sus jugadores. Otros
torneos que lleva a cabo el club son el de la Fiesta Mayor de Can Vidalet y el Ciutat d’Es plu -
gues Juvenil. En Semana Santa, además, organizará otra competición amistosa pertenecien-
te a la categoría cadete. Ya hace años que el CF Can Vidalet lleva a cabo una destacada labor
de formación que se basa en la combinación de los valores personales, humanos, deportivos
y puramente fut bolísticos. Cuenta con una veintena de equi  pos y un destacado cuerpo técnico.

El CF Can Vidalet organiza el 
I Trofeo de Navidad de fútbol 7

El Tao, con cinco judokas
en el Europeo de Praga

Cinco judokas del Gimnàs Judo Tao
participaron el mes de noviembre, en Praga,
en el Campeonato de Europa de la especia-
lidad. David Lezcano (-66 kg) obtuvo la me-
dalla de bronce, la primera de un catalán en
esta competición; David Cabello (-60 kg) y
José Miguel García (-81 kg) ocuparon una
meritoria quinta plaza y Néstor Fraile y Toni
Ges no pasaron de primera ronda. El club
local ha calificado la experiencia de global-
mente positiva. Por otra parte, José Miguel
García obtuvo la medalla de bronce en la
Copa Catalunya Fuji Mae de brazilian jiu
jitsu, disputada en Barcelona los días 6 y 7
de diciembre.

I Trobada d’Amics del
Judo del Baix Llobregat

Alumnes dels CEIP Isidre Martí i Gras
Soler, d’Esplugues, Abat Oliba de Cornellà i
La Sínia de Molins de Rei i dels clubs de judo
Tao, de la nostra ciutat, Bi gues, de Bigues i
Riells, i Badrena, de Barcelona, van partici-
par a la I Trobada d’Amics del Judo del Baix
Llobregat, organitzada pel Gimnàs Tao al
Poliesportiu Can Vidalet. En total, hi van in-
tervenir 190 nens i nenes de 4 a 14 anys,
practicants o no d’aquest esport. L’acte volia
promoure el judo entre la població. 

Competición de tiro policial 
El equipo de tiro de la Policía Local de

Esplugues, compuesto por el instructor
Jesús Sandoval y los agentes Antonio Mo -
reno y Albert Gómez, obtuvo una buena cla-
sificación en el Campeonato de Catalunya
para Tiro Práctico Policial Ciutat de Lleida,
al quedar entre los 15 primeros de 47 equi-
pos participantes.

Celebració dels 10 anys d’himalaisme a
Esplugues amb unes jornades de muntanya

La ciutadania d'Esplugues ha pogut apro par-se durant uns dies a uns paisatges i a un món
llunyans. Deu anys després de la primera expedició del Grup Excursionista Gelade a l'Himàlaia,
en concret al Cho-Oyu, aquesta entitat, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha celebrat les I
Jornades de Muntanya. La ciutadania ha pogut comprovar a l'exposició De 0 a 8.484 metres, 10
anys d'himalaisme a Esplu gues, al Casal Robert Brillas, una mostra d'espectaculars fotografies
de l'alpinista espluguenc Xavi Arias, autèntic inspirador de les jornades, que va fer el cim del
Cho-Oyu al 2007 en solitari i en menys de 24 hores, i l'any passat va aconseguir pujar a l'Everest.
La mostra va ser solemnement inaugurada pel director de la Casa del Tibet a Barcelona, Thub ten
Wang chen (foto), que va agrair que “en un espai com aquest pugui onejar la bandera del Tibet,
prohibida al nostre país”. Les jornades es van completar amb dues sessions d'audiovisuals al
Centre Cultural L'Avenç, on es van mostrar l'expedició de Gelade de 1988, l'ascenssió d'Arias al
Cho-Oyu i l'expedició espluguenca a l'Everest del 2005, que es va quedar a les portes del cim.
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Un
Pressupost
social per
un temps
de crisi
econòmica

Som l’ajuntament de la província de Barcelona, de característi-
ques similars a les nostres, que té la pressió fiscal més baixa i, per tant,
el que, percentualment, ingressa menys per impostos i taxes.  

Això ens obliga, segons la conjuntura de cada moment, a establir
línies d’actuació prioritàries en la confecció del pressupost. És des d’a-
quest punt de vista que per al Grup Municipal Socialista, el pressupost
per a l’any 2009 constitueix un repte i alhora una gran oportunitat per
donar resposta a la situació actual, emmarcada en un context de crisi
econòmica. Per tant, posem l’accent en les persones i en les famílies.

En les polítiques socials per protegir els sectors
més vulnerables.

Durant aquest mandat, augmentem ex-
traordinàriament la inversió en obra pública per
desenvolupar projectes fonamentals per a la mi-

llora de la qualitat de vida de la ciutadania i contribuir a dinamitzar l’e-
conomia local i, per tant, l’ocupació.

En aquest sentit, destaquem l’inici de les obres del nou
Poliesportiu  Les Moreres i de l’Auditori, que serà, sens dubte, un dels
millors de la nostra comarca. També portarem a terme el Pla de Millora
de Can Vidalet, la nova escola bressol municipal al costat del col·legi
Prat de la Riba i diferents actuacions de millora i vertebració urbana en
tota la ciutat, com el carrer Anselm  Clavé i la construcció de la pista ci-
clista al parc de la Fontsanta, entre d’altres.

A través del Fons Estatal d’Inversió Local, s’han previst la millora
d’espais públics i importants actuacions en matèria de clavegueram,
l’adequació de la carpa provisional del mercat de Can Vidalet, com a pas
previ a la construcció del nou mercat, la urbanització dels carrers Dr.
Riera i Joan Corrales, el cobriment de la pista esportiva del Parc Pou
d’en Fèlix i la col·locació de viseres en les grades dels camps de futbol
del Molí i Salt del Pi, així com l’ampliació del Centre d’Informació i
Recursos per a Dones “Vil·la Pepita”.

Per damunt de tot,  el Pressupost d’enguany és una eina per estar
al costat de la gent d’Esplugues en temps econòmics difícils.  És temps
de sumar propostes i idees. Per això, sobta que, malgrat la voluntat de
diàleg del grup municipal socialista, els grups de l’oposició hagin decidit
no plantejar propostes. Una visió legítima, però creiem que equivocada,
fent batalla política del percentatge d’increment dels impostos i les
taxes, encara que tenim la menor càrrega per habitant, a nivell tributari.
Un increment, per cert,  totalment en la línia que han seguit els munici-
pis del nostre entorn, municipis alguns d’ells governats pels mateixos
partits que aquí, a l’oposició, han mostrat la seva disconformitat. I és
que una cosa és la batalla política i una altra la realitat.

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 Assemblea Comarcal Creu Roja Esplugues – Sant Just  
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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Ya hemos cambiado de año y nos encontramos en el temido 2009,
según todos los pronósticos, de entendidos, gurus, políticos de todos los
colores y hasta los políticos que negaban que esto estuviera pasando y
mucho menos que empeorase, como es el caso del Sr. Zapatero, que en
septiembre del 2008, aún decía que estábamos jugando en la
Champions de la economía europea y que era de antipatriotas citar la
palabra crisis en España. O el Sr. Solbes, que cambia de criterios y nos
da indicadores económicos que otros deben corregir para peor, como el
Sr. Almunia hizo hace pocos días. Bien, por desgracia, está claro que al-

guien se equivocaba o bien no quería hablar de
la realidad de los hechos.

Con esto no se acaba el mundo, pero cuan-
to antes reconozcamos que estamos enfermos y
antes se haga un diagnóstico para saber la mag-

nitud y qué enfermedad padecemos, antes podremos ponerle el reme-
dio debido y eso no se está haciendo.

En Esplugues, también nos afecta la crisis, pero la combatimos de
otra manera. De momento, el Equipo de Gobierno ha presionado a fondo
el botón fiscal sobre la economía de todos los vecinos/as. Lo que pro-
nosticaba en estos meses atrás se confirmaba, dada la tendencia eco-
nómica a la baja, y el IPC del año 2008 se ha cerrado en el 1,4%, pero las
tasas municipales recogidas en la Ordenanzas Municipales que el
Equipo de Gobierno del PSC-PSOE subieron el 4,9%, sencillamente es-
candaloso, 3,5 veces por encima del IPC resultante y esto se le venía di-
ciendo, porque en verdad aseguro que por más que el grupo municipal
del PPC aquí en Esplugues les hemos intentado hacer recapacitar, no lo
hemos conseguido. Ahora en el peor de los momentos nos toca pagar
más.

Eso sí, no sabemos por qué motivo, y así lo debemos aparentar,
porque para la celebración de la llegada de los Reyes Magos contrata-
ron a una magnifica cantante animadora de canciones Disney, propia
para esos momentos de alegría infantil que, con un frío espantoso, nos
deleitó con tres magnificas canciones. Esto tan bonito nos costó a las
arcas municipales 30.000 euros, mientras y según opinión de los asis-
tentes tanto a la plaza del Ayuntamiento, como de las personas que con
sus ilusionados hijos esperaban el paso de lo Reyes Magos en su reco-
rrido, veían un triste séquito falto de recursos y que a mitad del recorri-
do se quedó sin caramelos.

A lo mejor, y más en tiempos de crisis, hace falta aplicar más la
imaginación que los actos de fasto y de mucho dinero, como ha sido éste.

El IPC cerró 
al 1,4%

Luis Ortega | PPC

El grup municipal d’ICV, d’acord amb el nostre programa electoral,
hem defensat que no s’havia d’augmentar la pressió fiscal dels ajunta-
ments i que la via per millorar els serveis és que l’Estat millori de mane-
ra notable el finançament municipal, ja que els nostres municipis estan
molt per sota pel que fa als ingressos de la mitjana europea.

Els últims anys el govern municipal socialista ha  augmentat sem-
pre els impostos i les taxes per sobre de la inflació, però aquest any l’in-
crement és escandalós. Mentre que tanquem l’any amb una inflació de
l’1,5 % el govern municipal socialista ens apuja l’IBI un 6,4% i la resta
d’impostos i taxes un 4,9%. Evidentment es van quedar sols perquè cap

grup municipal pot acceptar que s’augmentin els
impostos exageradament i, a sobre, no es millo-
rin els serveis.

En una situació de crisi com l’actual en què
la majoria dels sous augmentaran menys de l’1,5
per cent, no creiem que l’augment desproporcio-

nat de la pressió fiscal ajudi a millorar les condicions de vida de les per-
sones més necessitades. Un exemple evident en són els serveis socials.
Només amb l’augment de l’IBI l’Ajuntament preveu ingressar 650.000
euros més que l’any passat i, en canvi, els pressupostos només en pre-
veuen un augment de 176.489 euros. Per tant, aquest augment dels in-
gressos no es dedica a ajudar els qui més ho necessiten i quan diguin
que el seu objectiu és potenciar la despesa social, sabreu que menteixen
descaradament. 

D’altra banda, difícilment es poden millorar les prestacions socials
quan  l’àrea de serveis personals viu un continu desgavell i ha estat  reor-
ganitzada dues vegades per donar un càrrec cada cop més important a la
persona que van contractar, amb el nostres diners, per fer-li la campa-
nya electoral a l’alcaldessa. En resum, ni s’hi aporten prou recursos ni la
gestió administrativa és bona.

D’altra banda el govern Zapatero ha incomplert reiteradament les
promeses d’un millor finançament municipal. Ara bé, han vist que en
època de crisi els ajuntaments poden ser una eina important per crear
ocupació i han aprovat de traspassar als ajuntaments un fons especial
que en el cas d’Esplugues suposarà 8.192.070 euros  per gastar durant
l’any 2009. ICV proposem que una part important d’aquest diners es des-
tinin a suprimir barreres arquitectòniques i a millorar els barris que por-
ten molts anys sense fer cap inversió, com ara el barri de Finestrelles. I
també volem que els projectes serveixin per crear el màxim de llocs de
treball possibles i per contractar persones sense feina d’Esplugues.

Però, com no podia ser d’una altra manera, en aquest tema també
actuen amb una falta total de transparència i encara no sabem en quins
projectes es volen  gastar aquests diners.

D’altra banda, en una situació de crisi encara és més escandalós
que es mantinguin les exagerades despeses en propaganda, viatges,
àpats, etc. També ens agradaria que recuperessin la promesa d’uns pres-
supostos participatius perquè pensem que en uns moments com els ac-
tuals calia uns pressupostos austers en la pressió fiscal i en la despesa, i
comprometre tots els grups municipals i la ciutadania en una feina con-
junta per sortir de la crisi com més aviat millor. Però el nostre govern
municipal opina d’una altra manera: arriben a l’Ajuntament, es posen
uns bons sous i qui dia passa any empeny.

Més 
impostos 
i pitjors 
serveis

Isabel Puertas | ICV
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PORTAVEUS

Reflexions al
voltant del
‘Barco’ i els
pressupostos

Suposo que aquest article hauria de dedicar plenament als pres-
supostos municipals pel 2009. Segurament els altres portaveus així ho
faran. Possiblement els arguments d’uns i altres seran molt semblats
als que diem des d’ERC. Únicament apuntaré els fets més importants
pels quals hem votat en contra. El primer de tot, la manca de previsió
pressupostària dels socialistes que es demostra ara, quan desvien
3.300.000 euros que tenien que ser destinats a la millora urbanística i
comercial del barri de La Plana i que es destinaran a construir el
Poliesportiu de Les Moreres. Diem imprevisió, ja que aquí es demostra

que l’Ajuntament no tenia cap previsió per finan-
çar el Poliesportiu i ha hagut de desviar aquests
diners. D’altra banda cap inversió prevista pel
necessari Casal d’Entitats, 0 euros per promou-
re el nou catàleg de protecció del patrimoni o pel

desenvolupament del museu de La Rajoleta i es passa d’1.000.000 euros
per millores als barris a 1.00.000 euros sense cap tipus de previsió d’in-
versió en el Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques o a inversions
a barris com Finestrelles o la Miranda. Cap novetat en política de crea-
ció d’ocupació malgrat l’evident crisi, cap inversió en política d’habitatge
públic, mercats inclosos, i cap garantia de millora substancial en politi-
ques de benestar social, en definitiva un pressupost continuista i d’ur-
gències degudes a la mala planificació econòmica i inversora del govern
socialista.

Fa pocs dies, pel Canal 33 passaven un documental explicant les
vivències de les persones que viuen a l’edifici anomenat “El Barco”.
L’edifici, dels anys 50, està situat en uns terrenys qualificats com a zona
verda i sembla indicar que hauria de ser, en un futur, expropiat per
l’Ajuntament, enviant les persones que hi viuen a altres zones
d’Esplugues. Mentre mirava l’excel·lent documental vaig fer-me una
pregunta: cal dedicar aquell edifici a zona verda? Personalment, crec
que aquest edifici hauria de ser part del patrimoni municipal d’habitat-
ge, gestionant l’Ajuntament d’Esplugues la seva restauració i mantenir-
lo com a habitatges de lloguer, respectant les persones que ara hi viuen
i gestionant els habitatges que vagin quedant lliures per dedicar-los a
mantenir una política d’habitatge de lloguer ferma. Des d’ara prenc el
compromís ferm de treballar com a regidor en aquest sentit, salvar “El
Barco”, perquè no s’enfonsin les vivències dels seus habitants i per eli-
minar qualsevol intenció de fer créixer “La Baronda” sobre terrenys des-
tinats a zona verda que ara són habitatges i que podrien acabar com a
equipaments públics en mans d’empreses privades.

Encara no és tard per al “Barco”, nomes cal un mínim de sensibi-
litat i voluntat política per fer-ho.  

Jordi Figueras |
ERC-AM

Portem mesos vivint passivitat per part d'un govern espanyol que
amb prou feines sap quin rumb polític seguir i que agonitza votació rere
votació. Això sí, tenint molt clar en tot moment que el 2009 no portarà
cap millora per a Catalunya recollida a l'Estatut que tots vam votar.

És el que té el PSOE, que sempre posa bona cara i després ens re-
cepta retrocés en el nostre autogovern. Era el gener de 2008 quan ens
havien de fer efectiu el traspàs de Rodalies Renfe, era el desembre de
l'any passat quan s'havia de resoldre la problemàtica del finançament, el
mateix mes per cert, que els diputats del PSC van girar l'esquena al País

i van votar a favor dels pressupostos de Zapatero.
Ara ens surt el vicepresident del Govern de

l'Estat dient que ja se li han exhaurit totes les
mesures contra la crisi. I això que encara no ha
vingut el pitjor! En Zapatero pateix i la seva inse-

guretat en la seva mala gestió es tradueix en els seus ministres. Un vice-
president econòmic que admet aquesta incapacitat gestora només me-
reix ser cessat del seu càrrec. Però aquí tots aguantaran a qualsevol preu.

Però no espereu que el Tripartit defensi els nostres interessos. Uns
altres que, a part de ser còmplices de Zapatero (recordem que Montilla
és exministre de Zapatero), es rasquen la panxa davant la crisi. El millor
del 2009 ha estat l'increment de la T10, el bonus multiviatge més utilit-
zat, que han incrementat un 7%. O el seu silenci constant en la no aplica-
ció de la llei de la Dependència i en l'invasió de competències, o el com-
pacte silenci tripartit en el tema de Renfe, per no parlar de la mala gestió
de Montilla davant dels interessos automobilistics nipons a Catalunya, o
la reducció degotant del nombre d'efectius dels Mossos d'Esquadra...

En definitiva, tenim davant nostre un país trist, on el petit i mitjà
empresariat no té ànims per generar la riquesa d'altres temps en la si-
tuació actual. Cal ajudar el teixit empresarial a mantenir-se al territori.
Perquè cal que la inversió es quedi a Catalunya, i perquè cal seguir dis-
posant de llocs de treball a Catalunya. Però la insensibilitat socialista da-
vant d'això és màxima. Recordeu les paraules de Solbes a les quals feia
abans referència.

Cal sumar sinèrgies, cal unitat al sí del Govern català, cal unitat al
Parlament de Catalunya, cal fermesa davant de Madrid, cal tenir visió de
País i sentit d'Estat. Cal mantenir l'esperança, cal que la flama de l'es-
forç i de les possiblitats que tenim de fer un cop de timó a la situació polí-
tica i econòmica de recessió que tenim no s'apagui. No podem permetre
la paràlisi dels qui ens governen. Cal que no perdem l'esperança en no-
saltres mateixos i en les nostres possibilitats.

El 2009 pot ser un any millor del que molts podeu pensar, però
només depèn de nosaltres mateixos. Amb esforç, amb tenacitat i amb
uns governants que siguin realment sensibles a la seva causa encoma-
nada: governar bé. És l'hora d'arrencar els motors de la il.lusió.

És l’hora
d’arrencar
els motors de
la il·lusió

Roger Pons | CiU
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